
غزة/ فلسطني:
نعــت فصائــل، أمــس، الشــهيدين عمــر الســعدي )24 عاًمــا(، الــذي ارتقــى متأثــًرا بجــراح أصيــب بها 
يف أثنــاء اشــتباكه مــع قــوات االحتــال يف مخيــم جنــني الخميــس املــايض، وكــرم ســليامن )18 
عاًمــا( الــذي ارتقــى برصــاص االحتــال قرب مســتوطنة "كدوميم" الجامثة عــى أرايض املواطنني 
رشق قلقيليــة. ودعــت الفصائــل يف بيانــات منفصلــة وصلــت "فلســطني" نســخ عنهــا، 
أمــس، إىل تصعيــد انتفاضــة شــعبنا حتــى زوال االحتــال عــن أرضنــا واســتعادة 

حقوقــه كاملــة. وأكــدت حركــة املقاومة اإلســامية حامس أن عمليات 
فلســطني،  أرض  عــن  االحتــال  زوال  حتــى  تتوقــف  لــن  املقاومــة 
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محافظات/ عبد الله التركماني:
استشــهد أمس شــابان فلســطينيان أحدهمــا متأثًرا بجــراح أصيب بها 
برصــاص االحتــالل خالل مجــزرة جنين الخميس الماضــي، فيما هدمت 
جرافــات بلديــة االحتالل منزل المقدســي راتب شــقيرات، بحجة البناء 
دون ترخيص. واستشــهد الشاب كرم علي سليمان )18 عاًما( برصاص 
االحتالل بعد اســتهدافه قرب مســتوطنة "كدوميم" شــرقي مدينة 

قلقيليــة بالضفــة الغربيــة، بزعــم أنه كان مســلًحا 
وينوي تنفيذ عملية. وزعمت القناة "11 العبرية" 

أن شــاًبا مســلًحا اقتحــم أطــراف مســتوطنة 
"كدوميــم" قرب قلقيلية، وأن رجل األمن 

بالمســتوطنة فتــح النــار عليه، ما 
أدى إلى استشهاده.

تلقى دعوة من وزير الخارجية اإليراين لزيارة طهران

هنية: التمسك بالمقاومة خيار 
إسرتاتيجي حىت تحرير أرضنا كاملة

الدوحة/ فلسطني:
شــدد رئيس املكتب الســيايس لحركة املقاومة اإلســامية حامس إســامعيل 
هنية، أمس، عى أن التمسك باملقاومة واستمرارها "خيار إسرتاتيجي حتى 
تحرير أرضنا كاملة"، يف وقت تلقى دعوة من وزير الخارجية اإليراين حسني 
أمــر عبــد اللهيــان لزيــارة طهــران. جــاء ذلــك خــال اتصــال هاتفــي تلقــاه هنيــة 

مــن وزيــر الخارجيــة اإليــراين، عــّر خالــه األخــر عــن تضامــن بــاده مــع 
تأكيــًدا  وعــّده  االتصــال  بهــذا  إيــران  وأشــاد هنيــة مببــادرة  فلســطني. 

صـــــــالح: إرهـــــاب االحتـــــــالل 
سيقابــل بالمقاومـــة واأليــام 

القادمـــــة مزعجــــة للعــــدو
بروت/ فلسطني:

أكد عضو املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسامية حامس ماهر صاح، 
أن "عمليــة بيــت حنينــا يف القــدس، رد طبيعــي ومرشوع عى مجزرة االحتال 

اإلرهابية يف مخيم جنني وجرامئه ضد أبناء شعبنا الفلسطيني عموًما".
وقــال صــاح يف بيــان صحفــي أمــس: إن "العمليــة تؤكــد أن لــكل فعــل رد فعل، 

وكل إرهــاب صهيــوين ســُتقابله مقاومــة مرشوعــة، ومــررة يف الرشائع 
الســاموية واملواثيق الدولية". وأضاف: "ما شــهدته القدس املحتلة 

حماس تنظم وقفة تضامنية 
مع األرسى وسط القطاع

الوسطى/ فلسطني:
نظمــت حركــة املقاومــة اإلســامية حــامس، أمــس، يف مخيــم النصــرات 
ســجون  يف  لــأرسى  وإســناًدا  نــرة  تضامنيــة  وقفــة  غــزة،  قطــاع  وســط 
التــي  القمعيــة  واإلجــراءات  باالنتهــاكات  وتنديــًدا  االحتــال اإلرسائيــي، 

ترتكبها إدارة الســجون. وقال القيادي يف حامس ماهر الحويل: 
"إن "قضيــة األرسى هــي قضيــة كل فلســطيني حــر، وهــي قضيــة 

رام الله - غزة/ فلسطني:
مــن  أمــس،  فلســطينية،  أوســاط  حــّذرت 
التداعيــات املرتتبــة عــى اســتمرار اعتــداء 
املواطنــني  ممتلــكات  عــى  املســتوطنني 

يف الضفة الغربية املحتّلة.

صحفيــة  وصلــت  بيانــات  يف  هــؤالء  ودعــا 
"فلســطني" نســخ عنها، شعبنا الفلسطيني 
للتصــدي  حاميــة  مجموعــات  تشــكيل  إىل 
وهمجيتهــم  املســتوطنني  لقطعــان 
املتصاعــدة بالضفــة. وصّعد املســتوطنون 

املواطنــني  منــازل  عــى  اعتداءاتهــم 
فجــر  وأحرقــوا  الضفــة،  يف  وممتلكاتهــم 
أمــس، منــزاًل يف بلــدة ترمســعيا شــامل رام 

الله، ومركبات يف محيطه.
كــام هاجمــوا مســاء أول مــن أمــس، 

غزة-عاّمن/ فلسطني:
حــامس  اإلســامية  املقاومــة  حركــة  أدانــت 
وجهات حقوقية، أمس، القرارات العنرية 
التــي اتخذهــا مــا يســمى املجلــس الــوزاري 
بحــق  "الكابينــت"،  اإلرسائيــي  املصغــر 

أبنائهــا  تنفيــذ  بذريعــة  فلســطينية  عائــات 
أرضهــم  عــن  دفاًعــا  مقاومــة  عمليــات 
مجــزرة  شــهداء  لدمــاء  وثــأًرا  ومقدســاتهم 

جنني.
وقــرر "الكابينــت" إغــاق منــزل منفــذ عمليــة 

يعقــوب"  "النبــي  مســتوطنة  يف  القــدس 
قتــل  التــي  الجمعــة،  مســاء  املدينــة  شــامل 
جيــش  ارتــكاب  غــداة  مســتوطنني،   7 فيهــا 

جنــني  مخيــم  مجــزرة  االحتــال 
مواطنــني،   9 إثرهــا  يف  استشــهد 

عائلــــة تـــروى تفاصيــل 
حـــــــرق مستوطنيــــــــن 
مزنلهـــا فــــي ترمسعيــا

رام الله/ خاص "فلسطني": 
ترمســعيا  بلــدة  مــن  جبــارة  عــودة  عائلــة  هاتــف  يتوقــف  مل 
مســتوطنني  بحــرق  إلخبارهــم  الرنــني؛  عــن  اللــه  رام  شــامل 
منزلهم الواقع قرب الشارع الرئيس للبلدة.  وتفاجأت عائلة 

املتحــدة  الواليــات  يف  مؤقًتــا  تقيــم  التــي  جبــارة، 
األمريكيــة، بإقــدام املســتوطنني عــى حــرق منزلهــا 

استهــــــــداف أهالـــــــــي 
منفذي العمليات.. فشل

أمين وسيايس إرسائييل
رام الله- غزة/ نور الدين صالح:

تســابق حكومــة املســتوطنني الفاشــية العنريــة الزمــن؛ مــن أجــل 
منفــذي  عائــات  ضــد  العقابيــة"  "اإلجــراءات  مــن  سلســلة  فــرض 
العمليــات الفدائيــة، يف محاولــة مــن هذه الحكومة لتجميل وجهها 

أمــام الجمهــور اإلرسائيــي، الــذي بات ال يأمن عى حياته. 
املقــديس  نفذهــا  التــي  البطوليــة  العمليــة  أعقــاب  ويف 

القدس املحتلة-بغداد/ فلسطني:
أمــس،  فلســطينية وعربيــة،  أشــادت جهــات 
وببطولــة  الفلســطينية  املقاومــة  بعمليــات 
لقــوات  التصــدي  يف  املقدســيني  الشــبان 
خــال  املســتوطنني  وعربــدات  االحتــال 

األيــام األخــرة. وقتل 7 مســتوطنني وأصيب 
إطــاق  الجمعــة، يف عمليــة  آخــرون، مســاء 
يعقــوب"  "النبــي  مبســتوطنة  بطوليــة  نــار 
حنينــا  بيــت  بلــدة  أرايض  عــى  الجامثــة 
الشــهيد  نفذهــا  املحتلــة،  القــدس  شــامل 

البطــل خــري علقــم )21 عاًمــا(. ويف صبــاح 
اليوم التايل، نفذ فلســطيني عملية يف حي 
املســجد  جنــويب  ســلوان  ببلــدة  اســتيطاين 

إصابــة  عــن  أســفرت  األقــى، 
بجــراح  أحدهــام  ومســتوطن  ضابــط 

رام الله/ فلسطني:
إلدارة  التابعــة  القمــع  قــوات  اقتحمــت 
ســجون االحتــال اإلرسائيي، أمس، قســم 
وســط  "الدامــون"،  ســجن  يف  األســرات 

بعــد هجمــة  والغضــب  الغليــان  مــن  حالــة 
خــال  الســجون  إدارة  نفذتهــا  مســعورة 
اليومني املاضيني بحق األرسى يف سجون 
و"الدامــون".  ومجــدو  والنقــب  "عوفــر" 

وقالــت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن، 
إلدارة  التابعــة  القمــع  قــوات  إن  بيــان:  يف 

ســجون االحتــال اقتحمــت قســم 
األســرات يف معتقــل "الدامــون" 

غزة/ فلسطني:
االســتثنايئ"  "املؤمتــر  مــا ســمي  أمــس،  الفلســطينيني  الصحفيــني  حــراك  قاطــع 
للهيئة العامة لنقابة الصحفيني، الذي ُعقد يف قاعات الهال األحمر الفلسطيني 
تزامًنا بني الضفة وغزة. وشــارك صحفيون يف وقفة احتجاجية أمام قاعة املؤمتر 
يف غــزة، يف إثــر منعهــم مــن الدخــول لقاعــة املؤمتــر، ورفــع بعضهــم الفتــات "نريــد 
نقابــة توحدنــا"، "ال للحزبيــة داخــل نقابــة الصحفيــني".  وقالــت كتلــة الصحفــي يف 
بيــان لهــا أمــس، "إنــه وبعد املداوالت واملشــاورات، ولعدم توفر األســس القانونية 

الســليمة، ولعــدم التعاطــي مــع مبــادرة وحــراك الصحفيــني الذيــن طالبــوا 
بإجــراء إصــاح للنظــام الداخــي مبــا يضمــن أن تكــون أي انتخابــات مقبلــة 

نقابــة المحاميـــن بالضفـــة 
تعلِّــق العمــل أمــام محاكـم 
الجنايــــات حتــــــى الخميــــس

رام الله/ فلسطني:
أعلنت نقابة املحامني تعليق العمل أمام محاكم الجنايات بالضفة 
الغربيــة، مــن اليــوم حتــى الخميــس املقبــل. وقالــت النقابــة يف بيــان 

املدنيــة  الجنايــات  محاكــم  أمــام  العمــل  ســتعلق  إنهــا  لهــا، 
ومحاكــم  واألحــداث  الفســاد  جرائــم  ومحكمــة  والعســكرية 

حماس: عدوان يخدم الكيان الصهيوين وأهدافه التوسعية

"وول سرتيـــت جورنـــــال": الغـــــارة 
بالمسريات يف إيران نفذتها )إرسائيل(

طهران – واشنطن/ وكاالت:
التــي  الغــارة  إن  أمــس:  قالــت صحيفــة وول ســرتيت جورنــال األمريكيــة 
ونقلــت  )إرسائيــل(.  نفذتهــا  إيرانيــة،  عســكرية  منشــأة  لهــا  تعرضــت 

الصحيفة عن مســؤولني أمريكيني أن "اســتهداف موقع عســكري 
أبيــب( الحتــواء طمــوح  بإيــران تزامــن مــع ســعي واشــنطن و)تــل 

إصابة جندي إرسائييل واعتقال 8 مقدسيني خالل مواجهات

شهيـــــــــدان فـــــي قلقيليــــــة وجنيــــن 
واالحتـالل يهـدم منـزل أسيـر مقدسـي

فصائـــــل تنعـــــــــى الشهيديــــــن 
السعــــــــدي وسليمـــــان وتدعـــــو 

إلـــى تصعيـــد انتفاضـــة شعبنـــا

تحذيــــــرات مــــن تداعيـــــــات استمـــرار 
اعتـــداء المستوطنيـــن فـــي الضفـــة

حمادة: شعبنا سيواصل طريق الدفاع عن األقىص والقدس

إشــــادة فلسطينيــــة وعربيــــة بعمليــــات 
المقاومــــــة وبطولـــــة المقدسييـــــــــن

حماس: دليل عىل عجز االحتالل وسُتقاَبل بالمزيد من المقاومة

تنديـــد بعقوبـــات "الكابينــــــت" بحــــق 
عائـــــــــالت منفـــــــــــــذي العمليــــــــــــات

فصائل المقاومة: المساس بأرسانا له تداعيات داخل السجون وخارجها

االحتــــــــالل يقتحــــــــم قســــــــم األسيــــــــــرات 
ـــق علــى أســرى النقــب  فـــي "الدامــون" وُيضيِّ

اتهمهــــــــــا بالتالعــــــب اتهمهــــــــــا بالتالعــــــب 
والتضليـــــــــل.. حـــــــراك والتضليـــــــــل.. حـــــــراك 

الصحفيني يقاطع مؤتمر الصحفيني يقاطع مؤتمر 
مع "                 " اليوم"النقابــــــة االستثنائـــي""النقابــــــة االستثنائـــي"
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وذلــك تبعــًا للــروط واملواصفــات املوضحــة يف كراســة العطــاء، فعــى الــركات 
مقــر  مراجعــة  بالعطــاء  باملشــاركة  وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص  ذات 
الجمعيــة الكائــن شــال بــرج األندلــس – الكرامــة – محافظــة غــزة -فلســطني، وذلــك 
خالل أوقات الدوام من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية والنصف ظهرًا، ابتداًء 
من االثنني املوافق 2023/01/30  وحتى يوم الســبت املوافق 2023/02/04 

للحصول عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء  وذلك وفقًا للروط التالية:
- سعر كراسة العطاء 200 شيقل غري مسرتدة

- أن تكــون الركــة املتقدمــة مســجلة رســميًا لــدى دوائــر الرضيبــة ومؤهــال 
ومصنفا للعمل بهذه املشاريع وميتلك شهادة ترخيص وارفاقها بالعطاء.
- ان تكون الركة املتقدمة مسجلة لدى اتحاد املقاولني الفلسطينيني.

- األسعار بعملة الشيكل وشاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.
- كفالة دخول العطاء 5 % من قيمة العطاء.

- أجرة اإلعالن  ملدة يومني عى من يرسو عليه العطاء.
- عــى مــن يرســو عليــه العــرض تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % مــن 

أحد البنوك العاملة يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 3شهور.
- إرفاق شهادة خصم من املنبع عى من يرسو عليه العطاء وشهادة خلو رضيبة.

- الجمعيــة غــري ملزمــة بالرتســية عــى أقــل األســعار و يحــق للجمعيــة الغــاء 
العطاء اذا تتطلب ذلك.

- عى من يرسو عليه العطاء تقديم كفالة صيانة ملدة 5 شهور من تاريخ تسليم املروع.

- يحق للجمعية تجزئة العطاء عى أكرث من رشكة اذا تتطلب ذلك وحسب الحاجة.
- يوجد اجتاع متهيدي لإلجابة عى استفســارات املشــاركني بالعطاء يوم 

االحد املوافق 2023/2/5م الساعة 1مساًء.
- آخــر موعــد لتســليم العطــاء يــوم الثالثــاء املوافــق 2023/02/07 الســاعة 

الواحدة ظهرًا وفتح املظاريف علنيا نفس الساعة.
- للمراجعة واالستفســار االتصال عى هاتف رقم:  0595353651 أو عرب 

.Rowad.ssd@gmail.com بريدنا اإللكرتوين
جمعية رواد للتنمية املجتمعية

إعالن طرح عطاء رقم )2023/01(  
مــروع ســكن كريــم إلعــادة تأهيل 

بيوت الفقراء

ترغــب جمعيــة الثقافــة والفكــر الحــر يف  اإلعــالن عــن طــرح مناقصــة بالظــرف 
املختــوم لتوريــد قرطاســية، وذلــك بتمويــل مــن عــدة مشــاريع للجمعيــة، فعــي 
من يرغب يف املشــاركة من الركات واملكتبات املرخصة واملصنفة حســب 
الهــالل  خلــف   – األمــل  حــي  يف  الكائــن  الجمعيــة  مقــر  إىل  التوجــه  األصــول، 
األحمــر الفلســطيني – مدينــة خــان يونــس، لــراء وثائــق العطــــاء خالل سـاعـــات 
الدوام الرسميـــة  من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، وذلك 
ابتــداء مــن يــوم االثنــني املوافــق 2023/01/30م حتــى يــوم الثالثــاء املوافــق 

2023/02/07م مقابل 300 شيكل رسوم غري مسرتدة، مع العلم بأن : 

- موعــد االجتــاع التمهيــدي الســاعة الثانيــة عــر ظهــرا مــن يــوم األربعــاء املوافــق 
2023/02/08م وذلك يف مقر جمعية الثقافة والفكر الحر بخانيونس – حي األمل.

األحــد املوافــق  يــوم  هــو  بالظــرف املختــوم  العــروض  لتقديــم  آخـــر موعــد   -
2023/02/12م ما قبل الساعة الواحدة ظهرا مبقر الجمعيًة .

الســاعة  2023/02/12م  املوافــق  األحــد  يــوم  املظاريــف  فتــح  ســيتم   -
الواحدة ظهرا  وبحضور كل من يرغب من الجهات املشاركة باملناقصة. 

- إرفــاق تأمــني ابتــدايئ مببلــغ 2000 شــيكل إمــا بشــيك بنــي أو كفالة بنكية 
سارية املفعول .

- إرفــاق كفالــة حســن تنفيــذ مببلــغ 6000 شــيكل إمــا بشــيك بنــي أو كفالــة 
بنكية سارية املفعول من من يرسو عليه العطاء.

- إرفاق فاتورة رسمية وشهادة خصم من املنبع من من يرسو عليه العطاء.
- إرفاق صورة من الســجل التجاري للركة معتمد وســاري املفعول حســب 

األصول املتبعة عند تسليم كراسة الروط.
- إرفاق شهادة خلو طرف من الرضائب عند تسليم كراسة الروط سارية املفعول .

- للجمعية الحق يف التجزئة.   - الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار .
- تكلفة اإلعالن يف الجريدة عى من يرسو عليه العطاء.

 - رقــم   هاتــف  الرئيــي  املكتــب  عــى  االتصــال  ميكنكــم  لالستفســار   -
20759292051299 جوال منسقة املشرتيات رقم: 0599176954.

إعالن طرح مناقصة بالظرف املختوم
)      /ST/2023( 02توريد قرطاسية - رقم

لحــوم  توريــد  مــروع  عطــاء  طــرح  عــن  لأليتــام  األمــل  معهــد  جمعيــة  تعلــن 
مجمــدة عجــل صغــري لصالــح جمعيــة معهــد األمــل لأليتــام - حســب الــروط 
واملواصفــات املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، حيــث ميكــن للراغبــني 
باالشرتاك يف هذا العطاء الحصول عى نسخة وثائق العطاء من مقر جمعية 
معهــد األمــل لأليتــام بغــزة عــى العنــوان التــايل: غــزة –ش الوحــدة– بالقــرب 
مــن عيــادة الرمــال – هاتــف/2861434–2836883, وذلــك خالل ســاعات 
الــدوام الرســمي, ابتــداًء مــن صباح يــوم األحد املوافق 2023/01/29  حتى 

الساعة الثانية عر ظهرًا من يوم األحد املوافق 2023/02/05 
الشروط المطلوبة :

1. عى املتقدم للعطاء أن يكون مسجال من ذوي االختصاص،

2. أن يرفق املتقدم يف العرض الفني شهادة خلو طرف من دائريت رضيبة الدخل 

و القيمة املضافة وشهادة مشتغل مرخص بالخصوص سارية املفعول، وخالفه.
3. يجــب عــى املتقــدم لتنفيــذ العطــاء إرفــاق شــيك بنــي مصــدق أو كفالــة 

بنكية بنسبة 5 % من العطاء ساري املفعول ملدة 60 يوم.
4. أجرة اإلعالن يف الصحف عى من يرسو عليه العطاء .

5. تقدم األسعار بالشيكل ويشمل جميع أنواع الرسوم والرضائب.

6. جمعية معهد األمل لأليتام غري ملزمة بأقل األسعار ، ولها الحق يف تجزئة العطاء .

7. مثن كراسة العطاء 200 شيكل غري مسرتدة .

8. للمراجعة واالستفسار هاتف رقم 2861434 .

آخــر موعــد لتســليم العطــاءات مختومــًة يوم األحد املوافــق 2023/02/05 
يف متام الساعة الثانية عر ونصف  ظهرًا مبقر جمعية معهد األمل لأليتام 

العنوان: غزة - شارع الوحدة بالقرب من عيادة الرمال .
-  ســيتم فتــح املظاريــف بحضــور مــن يرغــب مــن ممثــي الــركات املشــاركة 
يف العطــاء أو مــن ينــوب عنهــم يــوم األحد املوافــق 2023/02/05 يف متام 

الساعة الواحدة ظهرا مبقر جمعية معهد األمل لأليتام .
معهد األمل لأليتام - للمراجعة واالستفسار هاتف الجمعية 2861434

إعادة عطاء رقم )2023/01 ( 
توريد لحوم مجمدة عجل صغير

إعالن تحذير للعموم
نعلن للعموم نحن املحاميان/ أدهم التوم ومحمد عمرية وبصفتنا وكيال عن 

السيد/ عمر يوسف محمد الشنطي
فإننــا نعلــن للعمــوم بأننــا وبوكالتنــا عــن موكلنا املذكور قــد حصلنا عى قرار من 
املحكمة املوقرة يف الطلب 2023/89 محكمة صلح شال غزة وذلك بإيقاع 
الحجز التحفظي عى أرض القسائم رقم )165-175-182-178-179-181-
60-56-36-74-57( مــن القطعــة رقــم )1776( والواقعــة يف أرايض بيــت مــن 

الهيــا باإلضافــة إىل القســيمتني رقــم )143-144( مــن القطعــة رقــم )978( مــن 
أرايض جباليــا والواقعــة نهايــة شــارع أحمــد ياســني ومنــع املســتدعى ضدهــم/ 
أبنــاء املــورث املرحــوم/ يوســف  أكــرم ومنــال وأســاء ومحمــد وأســامة وســمر 
محمــد الشــنطي أو أي وكيــل لهــم أو أي أحــد مــن طرفهــم مــن التــرف بالقســائم 

املذكورة بأي نوع من أنواع الترف أو تغيري معامل أو إجراء قسمة أو فرز.
 لــذا فإننــا نحــذر العمــوم بعــدم التعامــل يف أرض القســائم املذكــورة أعــاله 
ســواء مــع املســتدعى ضدهــم املذكوريــن أو وكالؤهــم أو أي شــخص مــن 
طرفهــم تنفيــذًا لقــرار املحكمــة املوقــرة ســواًء بالبيــع أو الــراء أو التأجــري أو 

الفرز أو أي ترف مادي أو قانوين.
وهذا تحت طائلة املسؤولية القانونية، وقد أعذر من أنذر

املحاميان  الوكيالن / أدهم التوم ومحمد عمرية

صحف عربية: حكومــة نتنياهــو ال متتلــك أدوات 
جديـــدة ملنـــع عمليـــات املقاومـــة

النارصة/ األناضول:
املعارضــة  رئيــس  هاجــم 
اإلرسائيلية يائري البيد، وزير األمن 
القومــي يف حكومــة املســتوطنني 
ه  وعــدَّ غفــري،  بــن  إيتــار  الفاشــية 
إطــالق  عمليــة  عــن  املســؤول 
وقعــت  التــي  القــدس،  يف  النــار 
 7 مقتــل  عــن  وأســفرت  الجمعــة، 
مستوطنني، إضافة إىل استشهاد 

منفذها الشاب خريي علقم.
يف  البيــد  تريحــات  وجــاءت 
مداخلــة إلذاعــة "واي نت" التابعة 
أحرونــوت"،  "يديعــوت  لصحيفــة 

غزة-عّان/ فلسطني:
اإلســالمية  املقاومــة  حركــة  أدانــت 
أمــس،  حقوقيــة،  وجهــات  حــاس 
القــرارات العنريــة التــي اتخذهــا ما 
املصغــر  الــوزاري  املجلــس  يســمى 
بحــق  "الكابينــت"،  اإلرسائيــي 
تنفيــذ  بذريعــة  فلســطينية  عائــالت 
عــن  دفاًعــا  مقاومــة  عمليــات  أبنائهــا 
لدمــاء  وثــأًرا  ومقدســاتهم  أرضهــم 

شهداء مجزرة جنني.
منــزل  إغــالق  "الكابينــت"  وقــرر 
منفــذ عمليــة القــدس يف مســتوطنة 
املدينــة  شــال  يعقــوب"  "النبــي 
 7 فيهــا  قتــل  التــي  الجمعــة،  مســاء 
جيــش  ارتــكاب  غــداة  مســتوطنني، 
جنــني  مخيــم  مجــزرة  االحتــالل 
مواطنــني،   9 إثرهــا  يف  استشــهد 

صباح الخميس.
وقــال رئيــس وزراء االحتــالل بنيامــني 
يف  قــرر  "الكابينــت"  إن  نتنياهــو: 
أمــس،  مــن  أول  مســاء  اجتاعــه، 
الشــاب  العمليــة  إغــالق منــزل منفــذ 

خريي علقم "فوًرا" متهيًدا لهدمه.
عائــالت  حرمــان  نتنياهــو  أعلــن  كــا 
الحقــوق يف  مــن  العمليــات  منفــذي 
أخــرى،  ومزايــا  الوطنــي"  "التأمــني 
وعدم منحهم بطاقات هوية )هويات 

إقامة( بالقدس.
"الكابينــت"،  قــرارات  وعقــب 
منــزل  االحتــالل  قــوات  اقتحمــت 
عائلــة الشــهيد علقــم، وأغلــق الجنود 
الحديديــة  بــاألدوات  ومنافــذه  أبوابــه 
واللحــام، بهــدف منــع الدخــول إليــه، 

متهيًدا لهدمه.
أخلــت  علقــم  عائلــة  وكانــت 
منزلهــا، أول مــن أمــس، وأفرغتــه مــن 
محتوياتــه، قبــل أن يغلــق، يف حــني 
اعتقــال  االحتــالل  ســلطات  مــددت 
والــدة الشــهيد خــريي حتــى يــوم بعــد 

غد األربعاء.
حــاس  حركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
حكومــة  قــرارات  "إن  قاســم:  حــازم 
االحتــالل ضد منفــذي العمليات يف 
القدس، يعكس عجزها املتزايد يف 
مواجهــة الشــباب الثائــر يف امليدان، 
املقاتــل  إرادة  أمــام  وضعفهــا 
املنظومــة  وهشاشــة  الفلســطيني، 
األمنيــة الصهيونيــة يف مواجهــة ثــورة 

شعبنا".

غفــري  بــن  اتهــام  عــى  تعليًقــا 
للحكومــة  القضائيــة  املستشــارة 
بتأخــري  ميــارا"  بهــراف  "غــايل 
املوافقــة عــى إغــالق منــزل منفــذ 
أمــس،  مــن  أول  صبــاح  العمليــة 

بدعوى دراسته.
قــوات  أغلقــت  أمــس،  وفجــر 
االحتــالل منــزل خــريي علقــم )21 
مبدينــة  الطــور  حــي  يف  عاًمــا( 
منافــذه  جميــع  وســدت  القــدس، 
العقــاب  سياســة  تغليــظ  ضمــن 
الجاعــي التــي تنتهجهــا ســلطات 

االحتالل بحق الفلسطينيني.

وأضــاف قاســم يف تريــح صحفــي: 
"هــذه القــرارات متثــل عقاًبــا جاعًيــا 
وتهــدف  القــدس،  يف  أهلنــا  ضــد 
إىل رضب الوجــود الفلســطيني، يف 
اســتمرار لسياسة تهجري الفلسطيني 
لصالــح  منهــا  وتفريغــه  أرضــه،  مــن 
املستوطنني، وهي تعبري عن عقلية 

عنرية إرهابية".
هــذه  كل  أن  عــى  قاســم  وشــدد 
توقــف  لــن  واألســاليب  الخطــوات 
الفلســطيني  الشــعب  مقاومــة 
املروعــة ضــد االحتــالل، مؤكــًدا أن 
ثورتهــم  ســيواصلون  الفلســطينيني 
االحتــالل  رحيــل  حتــى  املجيــدة 

ومستوطنيه.
سياسة بائسة

حــاس  حركــة  باســم  الناطــق  وقــال 
القــدس محمــد حــادة:  عــن مدينــة 
االحتــالل  ســلطات  قــرارات  "إّن 
يف  أهلنــا  بيــوت  وتخريــب  بهــدم 
ومنهــا  املحتلــة،  القــدس  مدينــة 
بيــوت املقاومــني األبطــال، والتلويــح 
واالنتهــاكات  الجرائــم  مــن  باملزيــد 
جرميــة  وعائالتهــم،  األرسى  بحــق 
صهيونيــة مكتملــة األركان، وسياســة 
عقاب جاعي بائســة لن تكرس إرادة 
شــعبنا املجاهــد وثباتــه األســطوري، 
ولــن متنحــه رشعيــة عــى أرضنــا، ولــن 

تجلب أمًنا ملستوطنيه".
وأضــاف حــادة يف تريــح صحفي 
التعســفية  اإلجــراءات  "هــذه  أن 
والعنرية سيقابلها شعبنا باملزيد 
عــن  دفاًعــا  والصمــود  املقاومــة  مــن 
القلــب  ويف  واملقدســات  األرض 

-يقصــد  "تخصصــه  البيــد:  وقــال 
بــن غفــري- البحــث عــن املذنبــني، 
مخاطًبــا  نفســه.."،  عــن  بعيــًدا 
"أنــت  القومــي":  األمــن  "وزيــر 
املســؤولية  تحمــل  املســؤول، 
بــداًل مــن البحــث طــوال اليــوم عــن 

شخص تلقي عليه اللوم".
ومىض: "هذا )بن غفري( ال يعرف 
كيــف يفعــل أي يشء، يعيــش يف 
)تطبيــق( تيــك تــوك ويبحــث عــن 

شخص ما إللقاء اللوم عليه".
وتابــع البيــد: "يلومــون اليســاريني 
ورجال القضاء ويفعلون كل يشء 
لديــك  بعملهــم،  القيــام  عــدا  مــا 
وظيفة، أنت وزير األمن القومي".

املبــارك،  األقــى  املســجد  منهــا 
وحتــى ينــال شــعبنا حريتــه ويســرتد 
ويحقــق  كافــة،  الوطنيــة  حقوقــه 
بإقامــة دولتــه الفلســطينية  تطلعاتــه 

املستقلة وعاصمتها القدس".
"املســؤولية  االحتــالل  قــادة  وحمــل 
الكاملــة عــّا ســتؤول إليــه األوضاع"، 
واألمــم  الــدويل  املجتمــع  مطالًبــا 
العاجــل  "بالتحــرك  املتحــدة 
عــن  الكيــان  هــذا  للجــم  والجــدي 
تنفيذ مخططاته الفاشية واإلجرامية 
ضــد أبنــاء شــعبنا واملخالفــة ألبســط 
والقانــون  اإلنســان  حقــوق  معايــري 

الدويل اإلنساين".
عقاب جماعي

وأدان تجمــع املؤسســات الحقوقيــة 
"حرية" مجموعة القرارات العنرية 
االحتــالل  ســلطات  اتخذتهــا  التــي 
املقدســيني،  بحــق  اإلرسائيــي 
لسياســة  امتــداًدا  متثــل  أنهــا  ا  عــادًّ
تنتهجهــا  التــي  العنــري  االحتــالل 
فيهــا  وتهــدف  الفلســطينيني،  ضــد 
يف  الفلســطيني  الوجــود  ملحاربــة 

املدينة.
"إن  الحقوقــي  التجمــع  وأضــاف 
املفروضــة  العنريــة  اإلجــراءات 
األرايض  يف  الفلســطينيني  عــى 
الخصــوص  وجــه  وعــى  املحتلــة 
الغربيــة مبــا فيهــا مدينــة  يف الضفــة 
جســيمة  مخالفــة  متثــل  القــدس 
اإلنســاين،  الــدويل  القانــون  ألحــكام 
مــن  الفلســطينية  العائــالت  وحرمــان 
التمتــع بحقوقهــا املقــرة لهــا مبوجــب 
قواعد حقوق اإلنسان، وترقى لتمثل 
الجاعــي  العقــاب  صــور  مــن  صــورة 
التــي تعــد جرميــة حــرب وفقــًا مليثاق 
رومــا الناظم لعمل املحكمة الجنائية 

الدولية".
بالعمــل  الــدويل  املجتمــع  وطالــب 
الجــاد والتحــرك العاجــل إلنهــاء نظــام 
يف  اإلرسائيــي  العنــري  الفصــل 
املحتلــة،  الفلســطينية  األرايض 
االحتــالل  ســلطات  عــى  والضغــط 

وعقــب دقائــق، رد "بــن غفــري" عرب 
قائــاًل:  البيــد  عــى  اإلذاعــة  نفــس 
يتهمنــي  أن  مدهــش  ألمــر  "إنــه 
باملســؤولية عن الهجوم بعد ثالثة 

أسابيع يف منصبي".
وأضــاف: "رمبــا يجــب أن نتحــدث 
املــايض  والنصــف  العــام  عــن 
الســابقة  الحكومــة  مــدة  -يقصــد 
رئاســتها  عــى  تنــاوب  التــي 
نفتــايل بينــت والبيــد- عندمــا تــركا 
األمــن  وزارة  يف  ســوداء  فجــوة 
الشــخيص  األمــن  ودمــرا  القومــي، 
لإلرسائيليــني وتســببا يف تصاعــد 
الكثــري  لدينــا  نحــن  )املقاومــة(، 
إلصالحه وأنا أتحمل املسؤولية".

اإلرسائيــي لتحمل مســؤولياتها تجاه 
سكان األرايض املحتلة بوصفها قوة 
اإلجــراءات  جميــع  ووقــف  احتــالل، 
ضــد  متارســها  التــي  العنريــة 
وقــف  ذلــك  يف  مبــا  الفلســطينيني، 
التعســفيني،  واالحتجــاز  االعتقــال 
القــرسي،  التهجــري  سياســة  وإنهــاء 
قيــود  وفــرض  وســلب  والهــدم، 
للمواطنــني  الفرديــة  الحقــوق  عــى 
الفلســطينيني، التــي تعــد شــكاًل مــن 

أشكال العقوبات الجاعية.
كــا حــث الســلطة الفلســطينية عى 
والعقوبــات  األبارتايــد  ملــف  "إحالــة 
الجنائيــة  املحكمــة  إىل  الجاعيــة 

الدولية".
"الجمعيــة  دانــت  الســياق،  ويف 
)منظمــة  اإلنســان"  لحقــوق  الوطنيــة 
"العــدوان  أردنيــة(،  مــدين  مجتمــع 
الصهيوين عى الشعب الفلسطيني 
األعــزل واملارســات اإلجراميــة التــي 
مــا  خاّصــة  االحتــالل  قــوات  ترتكبهــا 

حدث يف جنني قبل أيام".
بيــان،  يف  الجمعيــة  وطالبــت 
"املجتمع الدويل بتحّمل مسؤولياته 
املارســات  وقــف  يف  األخالقيــة 
عــى  االعتــداء  يف  اإلرسائيليــة 
املدنيــني  وحايــة  الفلســطينيني 
الدوليــة  املواثيــق  مــع  ينســجم  ومبــا 

والقانون الدويل".
وأكــدت أن "مــا قــام بــه الفلســطينيون 
االحتــالل  جرائــم  عــى  رّد  مــن 
الحــق  ســياق  يف  يــأيت  اإلرسائيــي 
الرائــع  أقرتــه  الــذي  الطبيعــي 
والقــرارات  واملواثيــق  الســاوية 

الدولية املشار لها سابقًا".
اإلنســان"  لحقــوق  "الوطنيــة  ولفتــت 
إىل أنــه "مــن اإلجحــاف املســاواة بني 
فعل االحتالل املدان وغري القانوين 
بــرد  الفلســطيني  الشــعب  وحــق 
العــدوان، فقــد تحّمــل الفلســطينيون 
التاريــخ  عرفــه  احتــالل  أطــول  مــرارة 
إلزالتــه  األوان  آن  وقــد  املعــارص، 

وإنهائه باعتباره أساس املشكلة".

النارصة/ فلسطني:
أعدادهــا  يف  العربيــة  الصحــف  ســّلطت 
عمليــات  عــى  الضــوء  أمــس،  الصــادرة، 
إطــالق النــار وخاصــة مقتــل 7 مســتوطنني يف 
القــدس  مبدينــة  يعقــوب"  "النبــي  مســتوطنة 
مســاء الجمعــة، وتطــرق محللــون فيهــا إىل عجــز 
عــن  املتطرفــة  اليمينيــة  املســتوطنني  حكومــة 
إحباطهــا ومنــع وقوعهــا، يف ظــل تواصــل جرائم 

القتل ضد املواطنني الفلسطينيني.
ووفًقــا لصحيفــة "يديعــوت أحرونــوت"، فإنه "ال 
توجــد بحــوزة بنيامــني نتنياهــو ويــوآف غاالنــت 
وإيتار بن غفري أدوات مختلفة عن تلك التي 
كانــت بحــوزة يائــري لبيــد ونفتــايل بينيــت )يف 
الحكومــة الســابقة( من أجــل إحداث ردع صباح 

الغد".
الــذي  الجمهــور  أن  مــن  "بالرغــم  إنــه  وأضافــت 
انتخــب الحكومــة الحاليــة يريــد أن يــرى تغيــرًيا 
مطروًحــا،  ليــس  هــذا  أن  يبــدو  لكــن  فورًيــا، 
يف  ســيكون  للحكومــة  الحقيقــي  واالمتحــان 
املــدى البعيــد، وســيتعني عليهــا دفــع خطوات 
تســمح بالعمــل طريقــة مختلفــة وتضمــن ردًعــا 

أكرث جدية".
حكومــة  أن  "هآرتــس"  صحيفــة  ت  وعــدَّ
يف  نفســها  "وجــدت  الفاشــية  املســتوطنني 
بدايــة أزمــة أمنيــة خطــرية"، ويف ظــل تقديــرات 
إرسائيليــة بشــأن تصعيــد أمني يف آذار/ مارس 
رمضــان  شــهر  حلــول  تزامــن  بســبب  املقبــل، 
وأنشــطة  اليهــودي  الفصــح"  "عيــد  يســمى  ومــا 
أن  إىل  الصحيفــة  أشــارت  فيــه،  املســتوطنني 
أجهــزة أمــن االحتــالل تعمــل هــذا العــام تحــت 

إنذار بـ"انقالب الجرة"، أي أن حدث دراماتيي 
يقود إىل اشتعال واسع مثل انتفاضة ثالثة.

يحــدث حتــى  هــذا مل  أن  الصحيفــة  وأضافــت 
اآلن، ألن الجمهــور الفلســطيني الواســع الــذي 
قــوات  مــع  الشــوارع  يف  مواجهــات  إىل  خــرج 
الذيــن  الشــبان  مئــات  ينضــم إىل  االحتــالل مل 

نفذوا عمليات.
ترتاكــم  االنفجــار  "عنــارص  أن  الصحيفــة  ورأت 
تدريجًيــا يف امليــدان، وليــس صدفــة أن إدارة 
هنــا  إىل  ترســل  باديــن  جــو  األمريــي  الرئيــس 
يف أســبوعني قافلة جوية من كبار املســؤولني 
فيهــا، فــإىل جانــب القلــق املــربر يف واشــنطن 
مــن محــاوالت الحكومة الجديــدة لتغيري قواعد 
)مــا تســمى( الدميقراطيــة يف )إرسائيــل(، فــإن 
اشــتعال  احتــال  مــن  األمريكيــني قلقــون جــًدا 

واسع يف الحلبة الفلسطينية".
الوضــع  هيــوم"  "يرسائيــل  صحيفــة  ووصفــت 
الحايل بأنه "تحٍد أمني معقد وقابل لالشتعال 
أكــرث مــن املــايض، والتخــوف الفــوري هــو مــن 
موجة عمليات فردية، يســعون فيها إىل تقليد 
يف  العمليــات  منفــذو  حققــه  الــذي  النجــاح 
القــدس، وأن يرافقهــا التهديد الدائم بعمليات 

بتوجيه منظات".
وتابعــت الصحيفــة أن "املطلوب اآلن هو جهد 
أمنــي – ســيايس معقــد يســتوجب وجــود يــد 
)اإلرسائيليــة(،  القيــادة  مقــود  عــى  مســتقرة 
يف  مشــابهة  جــوالت  عــدة  واجــه  فنتنياهــو 
عــى  يقــدم  بــأاّل  حــذًرا  دامًئــا  وكان  املــايض، 
خطــوات متشــددة ومترسعــة والقيــادة األمنيــة 
بــني  كذلــك، بالرغــم مــن أن ضلعــني فيهــا مــن 

أضالعها الثالثة –وزير الجيش غاالنت ورئيس 
إىل  هليفــي،  هريتــي  العامــة  األركان  هيئــة 
جانــب رئيــس الشــاباك رونــني بــار-، هــا جــدد 

يف منصبيها"، عى حد تعبريها.
يف  "يوجــد  أنــه  إىل  الصحيفــة  ولفتــت 
الكابينيت )اللجنة الوزارية اإلرسائيلية لشــؤون 
الــذي  الــوزراء  مــن  مجموعــة  القومــي(  األمــن 
املتطرفــة،  التريحــات  مــن  رصيــد  لديهــم 
الذين سيطالبون اآلن بخطوات واسعة وبإعادة 
األمــن  وزيــر  طبًعــا،  مقدمتهــم  ويف  األمــن، 
الــذي وجــد نفســه  بــن غفــري،  إيتــار  القومــي، 
ليلة الســبت ألول مرة، ليس يف الجانب الذي 
أرواح  كّلــف  الــذي  بالتقاعــس  اآلخريــن  يتهــم 
مســتوطنني، وإمنــا كمــن يتحمــل مســؤولية عــن 
بتعهداتــه،  باإليفــاء  وُيطاَلــب  القاســية  النتائــج 
وعــى األرجــح أن بــن غفــري، مثــل زمالئــه الجــدد 

يف الكابينيت، يدرك اآلن حدود القوة".
الخارجيــة  وزيــر  أن  الصحيفــة  ورجحــت 
األمــرييك، أنتــوين بلينكن، سيســعى يف زيارته 
أن  مــن  "التأكــد  إىل  اليــوم،  )إرسائيــل(  إىل 
)إرسائيل( لن ُتجن، ولكن عليها أن تســتعني به 
مــن أجــل إحبــاط تعليــق التنســيق األمنــي الــذي 
أعلنت عنه السلطة الفلسطينية يوم الخميس 

املايض"، يف أعقاب مجزرة مخيم جنني.
وبحســب الصحيفــة، فــإن "للتنســيق األمني مع 
الســلطة بــرام اللــه أهميــة ليــس فقــط مــن أجــل 
بــني مســتوطنني وفلســطينيني،  منــع احتــكاك 
وإمنــا مجــرد وجود العالقة األمنية بني الجانبني 
حــد  عــى  التصعيــد"،  ملنــع  لجــم  عامــل  هــو 

تعبريها.

له مسؤولية عملية القدس "البيد" يهاجم "بن غفري" ويحمِّ

حماس: دليل على عجز االحتالل وسُتقابل بالمزيد من المقاومة
تنديد بعقوبات "الكابينت" بحق عائالت منفذي العمليات

قوات االحتالل تحاصر منزل عائلة علقم بالقدس المحتلة وتعتلي سطحه
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د. عدنان أبو عامر

العقوبات اإلرسائيلية عىل 
عوائل منفذي العمليات... 

"رضبة مفلس"
كان متوقًعــا أمــام العجــز اإلرسائيــي واإلخفــاق األمنــي واالســتخباري 
بعــد عمليــة بيــت حنينــا بالقــدس املحتلــة، أن تلجــأ حكومة االحتالل 
العقوبــات  مــن  عــن ســلة جديــدة  الفارغــة  البحــث يف جعبتهــا  إىل 
الشــهيد  وأقــارب  وعائــالت  عموًمــا،  الفلســطينيني  عــى  الجامعيــة 
خــري علقــم، الــذي أذاق االحتــالل علقــاًم مل يشــعروا مبرارتــه منــذ 

عمليات انتفاضة األقىص االستشهادية قبل عقدين من الزمن.  
مل يكن خافًيا عى أحد أن عملية بيت حنينا أحدثت هزة كبرة يف 
األوساط اإلرسائيلية، وسط صدور دعوات متطرفة تطالب باالنتقام 
مــن منفــذي العمليــات املســلحة، التــي تــأىب التوقــف ضــد أهــداف 
إرسائيليــة، وانتقــادات موجهــة إىل رئيــس الحكومــة بنيامــني نتنياهــو 
الــذي حــدث مــع افتتــاح واليتــه السادســة هجــوم فــدايئ زاد عليــه من 
تســلمه  منــذ  يواجههــا  فتــئ  مــا  التــي  والخارجيــة،  الداخليــة  األعبــاء 

مهامه قبل أسابيع معدودة فقط.
يف الوقــت ذاتــه، بــدا واضًحــا أن هناك اقرتاحات ناقشــها الوزراء يف 
الهجــامت املســلحة  اســتمرار  األمنــي، ملواجهــة  الكابينــت  اجتــامع 
التــي ينفذهــا املقاومــون الفلســطينيون، وتتســبب مبقتل عدد كبر 
من الجنود واملستوطنني منذ قرابة عام كامل، ومن ذلك ما اقرتحه 
عدد من أعضاء الكنيست من حزب الليكود بإعادة طرح اقرتاح بطرد 
عائالت املنفذين خارج الضفة الغربية، وأخرى تطالب بســنّ عقوبة 

اإلعدام عى منفذي العمليات الذين يبقون عى قيد الحياة.
ومؤثــرة ضــد  فعالــة  تعــد  واإلبعــاد  الطــرد  عقوبــة  أن  االحتــالل  يزعــم 
العائــالت الفلســطينية، وفــق تقديــر أجهــزة األمــن اإلرسائيليــة، وبــداًل 
اســتنفادها  وإمكانيــة  للمهاجمــني،  اإلعــدام  بعقوبــة  االنشــغال  مــن 
مــن اإلرسائيليــني وقًتــا وجهــًدا كبريــن، وعــدم وجــود يقــني بإقرارهــا، 
يعــد الطــرد الوســيلة األكــر فعاليــة، عــى الرغــم مــن أن خــراء األمــن 

اإلرسائيليني نفوا صحة هذه الفرضيات واملزاعم.
لكــن الجديــد أن أمامنــا حكومــة ميينيــة فاشــية مجنونــة، قد تقــوم بتكرار 
عقوبات فرضت سابًقا، عى الرغم من عدم ثقتها بجدواها، لكن حالة 
الهســتريا التي تواجهها، والفشــل األمني املبكر قد يدفعها لتجريب 
املقاومــة  ســيل  توقــف  لــن  هــذه  عقوباتهــا  أن  واثقــة  وهــي  املجــرّب، 

املتدفق، ولن يوقفه سوى إنهاء االحتالل، مرة واحدة وإىل األبد.
يف الوقــت ذاتــه، هنــاك خطــوة أخــرى ميكــن لحكومــة االحتــالل أن 
تقــوم بهــا، تتعلــق بتقليــص األمــوال املوجهــة للســلطة الفلســطينية، 
وعائالتهــم،  املســلحة  الهجــامت  منفــذي  إىل  ترســلها  أنهــا  بزعــم 
واالدعاء أنها تنفق 350 مليون دوالر ســنوًيا ملنفذي الهجامت، مبا 
يعادل 10 باملئة من موازنتها العامة، بحسب املزاعم اإلرسائيلية.

هنــاك مالحظــة واضحــة ال تخطئهــا العــني، تتعلــق بغيــاب اقرتاحــات 
ســابقة كان يطرحهــا وزراء اليــوم الذيــن كانــوا يف املعارضــة باألمــس، 
مــن حيــث الدعــوة إىل اغتيــاالت قــادة املقاومــة، رمبــا لعــدم رغبتهــم 
نــار التصعيــد القائــم، وتقديرهــم  يف صــّب مزيــد مــن الزيــت عــى 
الــذي يصلهــم عــر األجهــزة األمنيــة أن هــذه الوســيلة لــن تســهم يف 
وقــف العمليــات الفدائيــة، فضــاًل عــن تصعيدهــا ومفاقمتهــا، وعليــه 

مزيد من اإلخفاقات األمنية واالستخبارية.

تعلــن وزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة عــن مســابقة لتصميــم شــعار لـــ "بنــك 
الوقف الفلسطيني" وفق الرشوط التالية:

- شروط المسابقة:
مــن فلســطني وخارجهــا  وإناًثــا  ذكــوًرا  العمريــة  الفئــات  لجميــع  • املســابقة 

ويحق للمشارك االشرتاك بعدد )2( تصميم بحد أقىص.
• أن يكون التصميم إبداعيًا وغر تقليدي، وأال يكون ُقدم يف مسابقات سابقة.
• أن يكون التصميم معًرا عن مضمون عمل البنك وأهدافه ورسالته ورؤيته.

• أن يرمــز الشــعار للمحــددات التاليــة: الوقف، املســجد األقــىص، العاملية، 
التنمية واالستثامر، واالسم باللغتني العربية واالنجليزية.

• أن تكون عنارص الشعار واضحة ومحّددة ال تتأثر بالتصغر والتكبر.

• عدم استخدام الصور الفوتوغرافية داخل الشعار واالكتفاء بالرسم.
• أن يكون بسيطًا يف تكويناته وألوانه، وال تزيد عدد ألوانه عن )4 ألوان( بحد 

أقىص مع قوة التعبر عن أهداف البنك ومراعاة الجامل وسهولة التنفيذ.
- جائزة المسابقة:

سيحصل الفائز عى جائزة مالية قدرها )200( دوالر.
- مالحظات مهمة:

• آخر يوم الستالم املشاركات يوم األربعاء املوافق 2023/2/1م.
• ُتســتبعد املشــاركات غــر املســتوفية للــرشوط واملشــاركات التــي تصــل 

بعد املوعد املحدد للتسليم، أو املنقولة من اإلنرتنت.
)shorturl.at/KpswL( للمشاركة يف املسابقة يرجى تعبئة النموذج عر  الرابط •
• وملزيد من االستفسار حول املسابقة عى رقم الواتس التايل: 00972593082300

لـــ  • جميــع التصاميــم املقدمــة - الفائــزة، وغــر الفائــزة باملســابقة – ملــك 
"وزارة األوقاف والشؤون الدينية" ومن حقها الترصف بها كيف ومتى تشاء، 
حيث ســتخضع الشــعارات والتصاميم املرســلة للتحكيم من قبل لجنة فنية 

مشكلة من وزارة األوقاف والشؤون الدينية
وزارة األوقاف والشؤون الدينية - غزة - فلسطني

إعالن عن مسابقة لتصميم شعار
 لبنك الوقف الفلسطيني

تعلــن جمعيــة برامــج الرتبيــة للطفولــة املبكرة الفلســطينية عن طرح عطاء رشاء 
وتوريــد مــواد غذائيــة ملقاصــف ريــاض األطفــال، وذلــك بــدءًا مــن يــوم االثنــني 
املوافق 2023/01/30م وحتى يوم األحد املوافق 2023/02/05م وأثناء 
الدوام الرسمي من الساعة )9 صباحًا وحتى 3 مساًء(، وعى أن تكون الجلسة 
الســاعة  2023/02/05م  املوافــق  األحــد  يــوم  املتقدمــني  مــع  التمهيديــة 
01:30 ظهــرا وموعــد فتــح املظاريــف يــوم الثالثــاء املوافــق 2023/02/07م 

الساعة 02:00 ظهرا يف املقر الرئيس للجمعية وبحسب الرشوط التالية:
1. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

إبــداء األســباب وال يجــوز  2. للجمعيــة حــق إلغــاء العطــاء أو تجزئتــه وبــدون 

للمتقدم به االعرتاض.
3. يجب تقديم فاتورة رضيبية وصورة عن السجل التجاري )ساري الصالحية(.

4. يجب تقديم خلو طرف من رضيبتي الدخل واملضافة باإلضافة إىل شهادة خصم منبع.

الشــؤون  بجــوار   - أنصــار   – غــزة  يف  الكائــن  الجمعيــة  مقــر  يف  التســليم   .5

املدنية – عامرة الحشام.
لــكل ورقــة مــن  6. عــى املناقــص املتقــدم للعطــاء مراعــاة التوقيــع والختــم 

ورقات العطاء غر ذلك يعتر ال غيًا.
7. العمل بالعطاء ساري حتى نهاية عام 2023.

8. عى املتقدمني للعطاء تسليم عينات من االصناف مع كراسة العطاء.

9. عى كل من يرغب يف التقدم لهذا العطاء يستطيع الحصول عى وثائق 

العطــاء مــن جمعيــة برامــج الرتبيــة للطفولــة املبكــرة الفلســطينية ابتــداء مــن 
تاريــخ 2023/01/30 وحتــى موعــد أقصــاه يــوم األحــد 2023/02/05 ويف 

ساعات الدوام الرسمية مقابل مبلغ غر مسرتد قيمته 50 شيكل فقط .
10. رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء .

جمعية برامج الرتبية للطفولة املبكرة الفلسطينية
للتواصل واالستفسار: هاتف رقم / 082860062 جوال رقم / 0597772206 

إعالن طرح عطاء رقم )2023/01(
رشاء وتوريد مواد غذائية ملقاصف 

رياض األطفال

جمعية دار الكتاب والسنة
إعادة طرح عطاء رقم 2023/1

توريد طرود غذائية لألرس املتعففة بقطاع غزة
تعلــن جمعيــة دار الكتــاب والســنة عــن إعــادة طــرح عطــاء رقــم 2023/1م، 
توريــد طــرود غذائيــة لــأرس املتعففــة بقطــاع غــزة، فعــى الراغبــني يف رشاء 
الســنة-  أهــل  شــارع   – الجمعيــة  مبقــر  املشــرتيات  قســم  مراجعــة  العطــاء 
محافظــة خــان يونــس، الســتالم كراســة املواصفــات ورشوط العطــاء، ابتــداء 
مــن يــوم االثنــني 30 ينايــر 2023م. مــن الســاعة الثامنة صباحا حتى الســاعة 
الثانية ظهرًا مقابل مبلغ وقدره )100( شيكل، علاًم بأن االجتامع التمهيدي 
يوم األربعاء 01 فراير 2023م، الساعة الحادية عرش صباحًا، مع العلم بأن 
آخــر موعــد لتســليم كراســة العطــاء بالظــرف املختــوم يــوم الخميــس املوافــق 
املظاريــف  تفتــح  أن  عــى  صباحــًا،  العــارشة  الســاعة  2023م،  فرايــر   02

الساعة الحادية عرش صباحًا يف نفس اليوم.
لالستفســار هاتــف/ 2053150 جــوال/ 0599995756 أو متابعــة صفحــة 

.www.facebook.com/daralsunna :الجمعية بفيس بوك
مالحظات هامة:

1. تقدم األسعار بالعملة املحلية " شيكل" شاملة رضيبة القيمة املضافة.

2. من حق الجمعية تجزئة العطاء.

3. يجــب أن يكــون العطــاء مصحوبــًا بتأمــني مقــداره 2 % مــن قيمــة العطــاء عــى 

شكل كفالة بنكية أو شيك بنيك باملبلغ ويكون ساري املفعول ملدة 90 يوما.
4. يجــب تقديــم خلــو طــرف مــن رضيبــة القيمــة املضافــة ورضيبــة الدخــل 

سارية املفعول.
5. يجب إحضار صورة عن السجل التجاري.

6. الجمعية غر ملزمة بأقل األسعار.

7. من حق الجمعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب. 

8. يجب عى املورد االلتزام بالرشوط العامة والخاصة للعطاء.

9. سيتم استبعاد العطاءات الغر مستوفية للرشوط املطلوبة .

10. تكلفة اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء .

إعالن مناقصة رقم )2023/03(
مرشوع إنشاء وتركيب محطات تحلية مياه عدد 02

تعلــن جمعيــة الركــة الجزائريــة للعمــل الخــري واالنســاين – مكتــب غــزة – 
للــرشوط  تبعــًا  ميــاه وذلــك  إنشــاء وتركيــب محطــات تحليــة  عــن طــرح عطــاء 
ذات  الــرشكات  فعــى  العطــاء،  ووثائــق  كراســة  يف  املوضحــة  واملواصفــات 
مقــر  مراجعــة  بالعطــاء  باملشــاركة  وترغــب  رســميًا  واملســجلة  االختصــاص 
الجمعيــة الكائــن غــزة- الســامر – عــامرة املدينــة – الطابــق الثالــث ، وذلــك 
خالل أوقات الدوام الرسمي من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، 
للحصول عى كراسة املواصفات ووثائق العطاء وذلك وفقًا للرشوط التالية:

1. أن تكــون الرشكــة املتقدمــة مســجلة رســميًا لــدى دوائــر الرضيبــة ومؤهــال 

ومصنفا للعمل بهذه املشاريع وميتلك شهادة ترخيص.
2. يجب إرفاق كفالة بنكية دخول عطاء بقيمة )1000 $( ألف دوالر أمرييك 

من قيمة العطاء من البنك الوطني اإلسالمي أو بنك الريد أو بنك اإلنتاج أو 
أحد البنوك املعتمدة لدى سلطة النقد ملدة 90 يوم.

3. عــى مــن يرســو عليــه العطــاء تقديــم كفالــة حســن تنفيــذ بقيمــة 10 % من 

بنك الوطني اإلســالمي أو بنك الريد أو بنك اإلنتاج أو أحد البنوك العاملة 
يف قطاع غزة وسارية املفعول ملدة 90 يوم.

يــوم  2023/01/30 وحتــى  االثنــني  يــوم  مــن  ابتــداًء  العطــاء  يبــدأ رشاء   .4

الخميس 2023/01/02 الساعة الثانية ظهرا 
الســاعة  حتــى   2023/01/04 الســبت  يــوم  العطــاء  دفاتــر  تســليم  يتــم   .5

الحادية عرش والنصف صباحًا.
6. فتح املظاريف يتم يف جلسة علنية من نفس يوم السبت 2023/01/04 

الساعة الثانية عرش ظهرًا يف مقر الجمعية.
7. يحق للجمعية تجزئة العطاء عى أكر من رشكة.

8. يحق للجمعية إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.

9. األسعار بعملة الدوالر وشاملة رضيبة القيمة املضافة وجميع الرسوم.

10. مثن نسخة العطاء 200 شيكل غر مسرتدة.

11. أجرة اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.

12. للمراجعة واالستفسار االتصال عى رقم 0594160009.

جمعية الركة الجزائرية للعمل الخري واإلنساين

استهداف أهايل منفذي العمليات.. فشل أمني وسيايس إرسائييل

ويف أعقاب العملية البطولية التي نفذها 
عــن  وأســفرت  علقــم  خــري  املقــديس 
آخريــن   10 وجــرح  مســتوطنني   7 مقتــل 
الــوزاري  املجلــس  أعلــن  الجمعــة،  مســاء 
السياســية  للشــؤون  املصغــر  اإلرسائيــي 
مــن  سلســلة  )الكابينيــت(  واألمنيــة 
ومنفــذ  عائلتــه  بحــق  العقابيــة  اإلجــراءات 

العملية األخرى.
قــرر  عريــة  إعــالم  وســائل  وبحســب 
عائلــة  منفــذ  منــزل  إغــالق  )الكابينيــت( 
لهدمــه،  متهيــدًا  الفــور  عــى  "علقــم" 
مــن  العمليــات  منفــذي  عائــالت  وحرمــان 
منــح  مــن  والحرمــان  "التأمــني"،  الحــق يف 
القــدس  الهويــة الخاصــة بســكان  بطاقــات 

لعائالت منفذي العمليات.
وقالــت هــدى جرار والدة الشــهيد إبراهيم 
النابليس: إن االحتالل يقر هذه العقوبات 
بحــق أهــايل الشــهداء يف محاولــة لفــرض 

العقــاب الجامعــي ضــد األهــايل، وإجبــار 
خيــار  عــن  الرتاجــع  عــى  الثائــر  الشــباب 

املقاومة من ناحية أخرى.
لصحيفــة  حديثهــا  يف  جــرار  وشــددت 
"فلســطني" عــى أن "االحتــالل لــن يحقــق 
مــا يصبــو إليــه، فهــذه عقيــدة راســخة لــدى 

شعبنا برضورة تحرير فلسطني".
وجــددت اعتــزاز أهــايل الشــهداء بأبنائهــم 
يف  وفخــر  عــز  محطــات  ســجلوا  الذيــن 
بسياســات  آبهــني  غــر  النضــايل  العمــل 

االحتالل وعقوباته الجامعية.
وأكدت جرار أن مثل هذه اإلجراءات تزيد 
الفلســطيني  الشــباب  مــن عزميــة وإرصار 
عــى مواصلــة مقاومــة االحتــالل مبختلــف 
همهــم  "ألن  لديهــم،  املتاحــة  الوســائل 

الوحيد تحرير األقىص وفلسطني".
فشل أمني

اإلرسائيــي  الشــأن  يف  املختــص  وعــد 

أبــو عــالن إجــراءات )الكابينيــت(  محمــد 
يف  املبــارش  األمنــي  الفشــل  عــن  دليــاًل 
معالجــة عمليــات املقاومــة، األمــر الــذي 

يدفعه إىل العقوبات الجامعية.
ويف حديثه مع "فلســطني"، اســتبعد أبو 
يف  اإلجــراءات  هــذه  تتســبب  أن  عــالن، 
ردع املقاومة أو توقفها، قائاًل: "االحتالل 
شــوكة  كــر  يحــاول   1948 عــام  منــذ 

املقاومة، لكنه فشل فشاًل ذريعًا".
وأكــد أن وتــرة املقاومــة آخــذة بالتصاعد 
عامــًا بعــد آخــر، ولفــت إىل أن اإلجــراءات 
ضد أهايل الشــهداء تأيت بنتائج عكســية 
عــى االحتــالل، مســتداًل بتوقيــت عمليــة 
 24 مــن  أقــل  بعــد  جــاءت  التــي  القــدس 
 9 وارتقــاء  جنــني  اقتحــام  عــى  ســاعة 

شهداء.
يف  املســتوطنني  تســليح  خطــوة  وعــّد 
منهــا  ُيــراد  الهــواء"  يف  "قفــزة  الضفــة 

إيصال رسالة إىل "املجتمع اإلرسائيي" 
أن االحتالل يتخذ خطوات لحفظ األمن، 
مســتدركًا "لكــن يف كل مــرّة تــزداد وتــرة 

عمليات املقاومة بشكل أقوى.
هــذه  فــإن  عــالن  أبــو  رأي  وبحســب 
هــي  االحتــالل  اتخذهــا  التــي  اإلجــراءات 
"مــؤرش عــى أنــه ال يوجــد حــل عســكري 
مشــددًا  املقاومــة"،  ملواجهــة  أمنــي  أو 
ينــال  أن  دون  تتوقــف  لــن  املقاومــة  أن 

الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة.
الســيايس  املحلــل  قــال  ناحيتــه،  مــن 
القــدس  عمليــة  إن  الصبــاح:  عدنــان 
أصابت األجهزة األمنية اإلرسائيلية بحالة 
مــن اإلربــاك الشــديد، خاصــة أنها جاءت 
املتطرفــني  حكومــة  مــن  وعــودات  بعــد 

بأنها "ستجلب لهم األمن واألمان".
وأضــاف الصبــاح لـ"فلســطني" أن حكومــة 
االحتــالل تفاجــأت بقــّوة العمليــة األوىل 

الفدائيــة، والتــي جــاءت ردًا عــى جرميــة 
جنني وارتقاء الشهداء بعد أقل من يوم.

جيــش  مــن  كبــرة  أعــداًدا  أن  وأوضــح 
االحتــالل اقتحمت جنني، لتنفيذ عملية 
شــهداء،   9 ارتقــاء  إىل  أدت  عســكرية 
وحــده  فلســطيني  شــاب  املقابــل  يف 
قتــى   7 أوقعــت  بطوليــة  عمليــة  نفــذ 
مســتوطنني، األمــر الــذي أربك حســابات 

االحتالل.
يتنــازل  لــن  الفلســطيني  الشــباب  وتابــع: 
مقاومتــه  وســيواصل  حقوقــه  عــن 
لديــه،  املتاحــة  األدوات  بــكل  لالحتــالل 
بأنهــم  ومســتوطنيه  االحتــالل  واصفــًا 
تحقيــق  إىل  تســعى  فاشــية  "عصابــة 

أهداف شخصية".
هــذه  "نتائــج  أن  عــى  الصبــاح  وشــدد 
اإلجراءات سرتتد عى االحتالل وقيادته 

مع وجود مقاومة فلسطينية قوية".

رام الله- غزة/ نور الدين صالح:
تسابـــــــق حكومـــــــــة المســتوطنين 
الفاشيـــــــة العنصريـــــــــة الزمــن؛ مــن 

أجــل فــرض سلســلة من "اإلجــراءات 
منفــذي  عائــالت  ضــد  العقابيــة" 
العمليات الفدائية، في محاولة من 

هــذه الحكومة لتجميل وجهها أمام 
الجمهــور اإلســرائيلي، الــذي بات ال 

يأمن على حياته.

ناشطون: ُتعد ضرورة ُملحة
لجان الحراسة الشعبية.. مسعى للتصدي العتداءات املستوطنني

رام الله-غزة/ جامل غيث:
تعــد جرميــة اعتــداء مســتوطنني عــى قــرى وبلــدات 
شامل الضفة الغربية املحتلة، دافًعا إلعادة تشكيل 
لجــان الحراســة والحاميــة الشــعبية، ودعــم مقومــات 
هذه اللجان مجدًدا، وفق ناشــطنْي وخبر يف شــؤون 

االستيطان.
وتعود فكرة لجان الحراسة والحامية الشعبية إىل ثورة 
عام 1936، ومنذ ذاك الوقت يشكل الفلسطينيون 
بني الحني واآلخر هذه اللجان، لتكون مهمتها حامية 

القرى والبلدات القريبة من املستوطنات.
وُســجل الليلــة قبــل املاضيــة أكــر مــن 144 اعتــداء 
للمســتوطنني جنــوب مدينــة نابلــس بالضفــة الغربية، 
بلــدة  يف   6 وأحرقــوا  مركبــة،   120 حطمــوا  الذيــن 
ــا  مجــدل بنــي فاضــل، واعتــدوا عــى 22 َمَحــالًّ ِتَجاِريًّ
يف حوارة، بحســب مســؤول ملف االســتيطان شــامل 

الضفة الغربية غسان دغلس.
حكومة متطرفة

بشــار  االســتيطان  مواجهــة  يف  الناشــط  وشــدد 
القريــويت عــى رضورة إعــادة تفعيــل لجــان الحراســة 
النضــال  الشــعبية، ألهميتهــا يف محطــات  والحاميــة 

الفلسطيني ضد االحتالل ومستوطنيه.
"فلســطني"  لصحيفــة  حديثــه  يف  القريــويت  وأكــد 
أهمية الحاجة املاســة اليوم إىل إعادة تشــكيل تلك 
اللجان الشــعبية، أكر من أي وقت مىض، وال ســيام 

يف ظل حكومة االحتالل الفاشية. 
اعتــداءات وجرائــم  تصاعــد  مــن  حالــة  هنــاك  وقــال: 
املســتوطنني، وعــدم اقتصارهــا عــى منطقــة معينة، 

مســؤولياته،  تحمــل  الجميــع  عــى  يتوجــب  لذلــك 
والتصدي ألي محاولة القتحام القرى والبلدات.

شــعبية  حراســة  لجــان  األهــايل  تشــكيل  إىل  ولفــت 
لتنبيه سكان القرى والبلدات، ودعوتهم إىل الخروج 
يف  وذلــك  املســتوطنني،  العتــداءات  والتصــدي 
أعقاب جرمية املســتوطنني بحرق عائلة دوابشــة يف 

قرية دوما قضاء نابلس.
القريــويت،  وفــق  املســتوطنني،  اعتــداءات  وتشــمل 
حــرق املنــازل واملركبــات واقتــالع األشــجار واالعتــداء 
عــى املواطنــني، ومنعهــم من الوصــول إىل أراضيهم 

أو أماكن عملهم.

ويف فجر الـ31 متوز/ يوليو 2015، أقدمت جامعة 
"تدفيــع الثمــن" االســتيطانية عــى إحــراق منزل عائلة 
"ســعد"،  الــزوج  استشــهاد  إىل  أدى  مــا  دوابشــة، 
وأصيــب  كــام  "عــي"،  وطفلهــام  ريهــام"،  وزوجتــه" 
الطفــل "أحمــد" بحــروق خطرة، مكث عى أثرها يف 

املستشفى مدة طويلة.
مهام وطنية

الناشــط  بحســب  الحاميــة،  لجــان  عاتــق  عــى  ويقــع 
أمــام  الطــرق  إغــالق  فقهــا،  فــارس  االســتيطان  ضــد 
املســتوطنني ومشــاغلتهم، واالشــتباك معهم وتنبيه 

األهايل من وقوع الخطر.

عــدد  زيــادة  أن  "فلســطني"  لصحيفــة  فقهــا  وذكــر 
الجيــش  وتوفــر  االســتيطانية  والبــؤر  املســتوطنات 
الحاميــة الكاملــة للمســتوطنني، جعــل األهــايل غــر 

قادرين عى لجم اعتداءاتهم وجرامئهم.
وقــال: عــى الرغــم مــن أن األهــايل يف بعــض األحيــان 
يســتخدمون جميع وســائل املقاومة الشعبية للدفاع 
عــن أنفســهم وممتلكاتهــم، إال أن املقاومــة الشــعبية 
بحاجــة لرعايــة رســمية ووطنيــة، لتمكــني املواطنــني 

من الصمود يف أراضيهم ومنازلهم.
وحذر فقها من تصاعد اعتداءات املستوطنني عى 
األهــايل يف مختلــف املناطــق، مشــدًدا يف الوقــت 
إلعــادة  عمليــة  بخطــوات  القيــام  رضورة  عــى  ذاتــه، 
وجــود حكومــة  مــع  الشــعبية  الحراســة  لجــان  تفعيــل 

االحتالل الفاشية العنرصية. 
مــن جهتــه، أكــد الخبــر يف شــؤون االســتيطان صــالح 
الخواجا أن الظروف الراهنة تســتوجب إعادة تفعيل 
لجان الحراسة والحامية الشعبية، للتصدي لهجامت 
للقــرى  املنظمــة  اقتحاماتــه  ومنــع  املســتوطنني 

والبلدات.
وذكــر الخواجــا لصحيفــة "فلســطني" أن تلــك اللجــان 
-يف حــال تشــكيلها مجــدًدا- ستســاهم بدرجــة كبــرة 
يف لجــم اعتــداءات املســتوطنني، إىل جانــب خلــق 

نضال ميداين موحد ضد االحتالل.
الشــعبية،  اللجــان  دعــم  عــى  الوطنــي  الــكل  وحــث 
فاعلــة  قــرارات  واتخــاذ  األهــايل،  صمــود  وتعزيــز 
لهجــامت  والتصــدي  األهــايل  جانــب  إىل  للوقــوف 

املستوطنني.

مستوطنون يحرقون مركبة فلسطينية في الضفة الغربية أمس        )األناضول(
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إعالن عطاء بالظرف المختوم 
مؤسسة أطباء حول العامل تركيا – مكتب غزة تعلن عن طرح عطاء رقم  2023/1 

  توريد مستلزمات طبية 
لمشروع الخدمات الطبية المنزلية 

أنشأت مؤسسة أطباء حول العامل – تركيا مكتبًا لها يف غزة عام 2015 برقم 
تسجيل 8491، حيث يهدف املكتب إىل تسهيل تنفيذ املشاريع الصحية 
وتعزيــز التنســيق بينهــا وبــن الرشيــك املحــي وبــذل أقىص قدر مــن الجهود 
الوفــود  لزيــارة  التنســيق  إىل  باإلضافــة  فلســطن  يف  املواطنــن  ملســاعدة 
الطبيــة الرتكيــة يف عــدة مجــاالت مــن أجــل إجــراء عمليــات يف مستشــفيات 

فلسطن وتقديم االستشارات الطبية للطواقم الطبية املحلية. 
تعلــن مؤسســة أطبــاء حــول العــامل تركيــا - مكتــب غــزة عــن طرح عطــاء لتوريد 
مســتلزمات طبية ملرشوع الخدمات الطبية املنزلية وذلك حســب الرشوط 

واملواصفات الواردة يف كراسة العطاء 
فعــى الــرشكات الراغبــة يف التقــدم للعطــاء التوجــه لــرشاء كراســة العطاء من 
مقر املؤسســة الكائن يف غزة، شــارع الشــهداء بالغرب من رشكة االتصاالت 
بجــوار بيــت الصحافــة بــدءًا من يوم األحد 2023/01/29 مع األخذ بعين 

االعتبار المالحظات التالية: 
1. جميع األسعار املقدمة يجب أن تكون بالدوالر وشاملة الرضيبة.

2. رسوم رشاء كراسة العطاء 200 شيكل غري مسرتدة.

3. لن يتم النظر يف كراسة العطاء التي ال تستويف الرشوط املذكورة.

4. يتم تقديم خصم منبع وخلو طرف رضيبي مع أوراق العطاء.

5. مواعيــد رشاء كراســة العطــاء مــن الســاعة التاســعة صباحــا وحتــى الســاعة 

الثالثة بعد الظهر وذلك بدءا من يوم األحد املوافق 2023/01/29 وحتى 
يوم األربعاء املوافق 2023/02/01 مع التأكيد عدم إمكانية بيع أي عطاء 

بعد التاريخ املحدد. 
6. رسوم اإلعالن يف الصحيفة عى من يرسو عليه العطاء.

7. آخــر موعــد لتســليم العطــاء هــو يــوم الخميــس 2023/02/02 ):0001 ظهــرا( 

يف مقر املؤسسة مع العلم أن فتح املظاريف يف نفس املوعد ولن يقبل أي عطاء 
بعد هذا الوقت، وسيتم فتح املظاريف بحضور ممثي الرشكات ملن يرغب.

8. لالستفسار عن األمور املتعلقة بالعطاء التواصل مع الصيديل / رميا مخيمر 

 موبايل رقم – 0594220275.

عطاء رقم )2023/02(  إعالن عن طرح عطاء لصالح مرشوع
" حفر آبار مياه وتركيب محطات تحلية يف قطاع غزة "
Drilling water wells and installing desalination plants in the Gaza Strip

 تعلــن جمعيــة غــزي دســتك- مكتــب قطــاع غــزة – عــن طــرح عطــاء لصالــح مــرشوع حفر 
آبــار ميــاه وتركيــب محطــات تحليــة يف قطــاع غــزة وذلــك تبعــًا للــرشوط واملواصفــات 
املوضحــة يف كراســة ووثائــق العطــاء، فعــى الــرشكات ذات االختصــاص واملســجلة 
رســميًا وترغــب باملشــاركة يف هــذا العطــاء مراجعــة جمعيــة غــزي دســتك يف مقرهــا 
الكائن يف غزة – شارع الجالء – مفرتق الزهارنة – عامرة أبو حليمة- الطابق الخامس 
للحصول عى كراسة العطاء، وذلك خالل ساعات الدوام الرسمي من الساعة الثامنة 

صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساًء كل يوم عدا يوم الجمعة، وفقًا للرشوط اآلتية:
1. أن تكــون الرشكــة مؤهلــة حســب األصــول ومتلــك شــهادة ترخيــص ســارية 

املفعول من الجهات املعنية ومسجلة يف دوائر الرضيبة.
2. أن تكون الرشكة مسجلة لدى اتحاد املقاولن الفلسطينين وقد نفذت 

مشاريع مشابهة مع إرفاق ما يثبت ذلك.
3. يجــب عــى املــورد تقديــم كفالــة بنكيــة )دخــول عطــاء( أو شــيك بنــي 

ُمصــدق مــن أحــد البنــوك املعتمــدة لــدى ســلطة النقــد بنســبة %5 مــن قيمة 
اجاميل العطاء، وترفق ضمن وثائق العطاء وال تقبل الشيكات الشخصية.

4. يجب أن تكون األسعار سارية املفعول ملدة 60 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

5. يجب أن تكون األسعار املقدمة بعملة الدوالر، مع إرفاق شهادة خلو طرف رضيبي.

6. أن تكون الرشكة قادرة عى توفري فواتري رضيبية وشهادة خصم منبع للفاتورة.

7. رســوم اإلعــالن يف الصحــف )ملــدة يومــن( عــى مــن يرســو عليــه العطــاء 

ومثن كراسة العطاء )200 شيكل( غري مسرتدة.
8. يحق للجمعية تأجيل العطاء، إعادة طرحه، إلغاؤه، دون إبداء األسباب. 

كام أن الجمعية غري ملزمة بقبول أقل األسعار.
لالستفســار: مراجعة قســم اللوازم واملشــرتيات بجمعية غزي دســتك عى 

جوال رقم 0593523334 يف أوقات الدوام الرسمي.

مع تحيات جمعية غزي دستك / مكتب قطاع غزة  

إعالن 
طرح عطاءات 

فلســطن،  مكتــب  القــدرات –  وبنــاء  للتنميــة  الدوليــة  وافــا  مــع مجموعــة  بالرشاكــة 
ومتويل من جمعية الرحمة الكويتية تعلن جمعية الشفاء لرعاية مرىض الرسطان عن

 طرح عطاء توريد أجهزة ومستلزمات وأدوية طبية 

وذلك ضمن مشاريع طبية يف قطاع غزة  ، وميكن الحصول عى وثائق العطاء من مقر 
جمعية الشفاء لرعاية مرىض الرسطان والواقعة يف مدينة خان يونس- القرارة – عامرة 
سعيد املختار الطابق الثاين، خالل أوقات الدوام الرسمي )من الساعة 8:00 صباحا 
وحتــى الســاعة  14:00 مســاًء( علــام بــأن هــذه املناقصــة مفتوحــة للــرشكات الخاصــة 
يف قطاع غزة املســجلة رســميا وذات الخربة واالختصاص، وســيتم فتح املظاريف يف 

جلسة علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات املشرتكة بالعطاء فقط.
شروط خاصة: 

• هــذا العطــاء مفتــوح لجميــع الــرشكات املختصــة يف هــذا املجــال والتــي 
الالزمــة  الرتاخيــص  لكافــة  ومســتوفية  رضيبــي  وملــف  تجــاري  ســجل  لديهــا 
ملزاولة عملها. باالضافة اىل تنفيذها مشاريع مشابهة خالل الفرتة السابقة. 

• أن تتوفر لديه القدرة وسالمة الوضع املايل.
• يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بكفالــة دخــول العطــاء مقدارها 5 % من قيمة 
العطاء املقدم، وذلك عى شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق من أحد البنوك املعتمدة 

لدى سلطة النقد الفلسطينية سارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ فتح العطاء.
الــدوالر شــاملة رضيبــة القيمــة املضافــة  • جميــع األســعار املقدمــة بعملــة 

وشاملة جميع أنواع املصاريف املنظورة والغري منظورة.
• األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

• تقديم فاتورة رضيبية شــاملة القيمة املضافة وتعبئة منوذج خصم مصدر 
من رضيبة الدخل.

• رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار والعطاء قابل للتجزئة.

• للجمعية الحق يف إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
• يحق للجنة الرتسية استبعاد كل عطاء غري مكتمل وال يرفق املعلومات والوثائق 
الالزمة أو مل يسلم العطاء يف مقر الجمعية أو بعد وقت انتهاء تقديم العطاءات.
• يبــدأ توزيــع العطــاء مــن مقــر الجمعيــة يــوم األحــد خــالل ســاعات الــدوام 

الرسمية من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 14:00 مساء.
• ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي للــرد عــى استفســارات الــرشكات واملورديــن 
املشــاركن يف العطاء إن لزم األمر وذلك يوم األربعاء املوافق 2023/2/1   

الساعة العارشة صباحا مبقر الجمعية 
• آخر موعد لتوزيع العطاء يوم الخميس املوافق 2023/2/2 الساعة الثانية مساًء.
• سيتم فتح العطاء يوم السبت املوافق 2023/2/4 الساعة الحادية عرش 

مبقر الجمعية وبحضور من يرغب من الرشكات املشاركة.
• عــى املتقــدم للعطــاء ارفــاق نســخة فارغة من فاتورة الرشكة وســند القبض 

الرسمين ، وخلو طرف من رضيبتي الدخل واملضافة.
ملزيد من االستفســار ميكنكم مراجعة مقر الجمعية أو االتصال عى األرقام 

التالية: هاتف: 2070317 08، جوال: 0598885672
 جمعية الشفاء لرعاية مرىض الرسطان

فلســطن،  مكتــب   – القــدرات  وبنــاء  للتنميــة  الدوليــة  وافــا  مجموعــة  مــع  بالرشاكــة 
ومتويل من جمعية الرحمة الكويتية تعلن جمعية الشفاء لرعاية مرىض الرسطان عن

 طرح عطاء توريد مولد كهربايئ
 وذلك ضمن مشاريع طبية يف قطاع غزة  ، وميكن الحصول عى وثائق العطاء من مقر 
جمعية الشفاء لرعاية مرىض الرسطان والواقعة يف مدينة خان يونس- القرارة – عامرة 
سعيد املختار الطابق الثاين، خالل أوقات الدوام الرسمي )من الساعة 8:00 صباحا 
وحتى الساعة  14:00 مساًء( علام بأن هذه املناقصة مفتوحة للرشكات الخاصة يف
قطاع غزة املسجلة رسميا وذات الخربة واالختصاص، وسيتم فتح املظاريف
يف جلسة علنية ملن يرغب بالحضور من الرشكات املشرتكة بالعطاء فقط.

شروط خاصة: 
• هــذا العطــاء مفتــوح لجميــع الــرشكات املختصــة يف هــذا املجــال والتــي 
الالزمــة  الرتاخيــص  لكافــة  ومســتوفية  رضيبــي  وملــف  تجــاري  ســجل  لديهــا 
ملزاولة عملها. باالضافة اىل تنفيذها مشاريع مشابهة خالل الفرتة السابقة. 

• أن تتوفر لديه القدرة وسالمة الوضع املايل.
• يجــب أن تكــون كافــة العطــاءات مصحوبــة بكفالــة دخــول العطــاء مقدارهــا 5 % من قيمة 
العطاء املقدم، وذلك عى شكل كفالة بنكية أو شيك مصدق من أحد البنوك املعتمدة 

لدى سلطة النقد الفلسطينية سارية املفعول ملدة 90 يوم من تاريخ فتح العطاء.
• جميــع األســعار املقدمــة بعملــة الــدوالر شــاملة رضيبــة القيمــة املضافــة 

وشاملة جميع أنواع املصاريف املنظورة والغري منظورة.
• األسعار سارية املفعول ملدة ال تقل عن 90 يوم من تاريخ تسليم العطاء.

• تقديم فاتورة رضيبية شاملة القيمة املضافة وتعبئة منوذج خصم مصدر 
من رضيبة الدخل.

• رسوم اإلعالن عى من يرسو عليه العطاء.
• الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار والعطاء قابل للتجزئة.

• للجمعية الحق يف إلغاء العطاء دون إبداء األسباب.
• يحق للجنة الرتسية استبعاد كل عطاء غري مكتمل وال يرفق املعلومات والوثائق 

الالزمة أو مل يسلم العطاء يف مقر الجمعية أو بعد وقت انتهاء تقديم العطاءات.
• يبــدأ توزيــع العطــاء مــن مقــر الجمعيــة يــوم األحــد خــالل ســاعات الــدوام 

الرسمية من الساعة 8:00 صباحا وحتى الساعة 14:00 مساء.
• ســيتم عقــد اجتــامع متهيــدي للــرد عــى استفســارات الــرشكات واملوردين 
املشاركن يف العطاء إن لزم األمر وذلك يوم األربعاء املوافق 2023/2/1   

الساعة العارشة صباحا مبقر الجمعية 
• آخر موعد لتوزيع العطاء يوم الخميس املوافق 2023/2/2 الساعة الثانية مساًء.

• سيتم فتح العطاء يوم السبت املوافق 2023/2/4 الساعة الحادية عرش 
مبقر الجمعية وبحضور من يرغب من الرشكات املشاركة.

• عى املتقدم للعطاء ارفاق نســخة فارغة من فاتورة الرشكة وســند القبض 
الرسمين ، وخلو طرف من رضيبتي الدخل واملضافة.

ملزيد من االستفسار ميكنكم مراجعة مقر الجمعية أو االتصال عى األرقام 
التالية: هاتف: 2070317 08، جوال: 0598885672

 جمعية الشفاء لرعاية مرىض الرسطان

إعالن 
طرح عطاءات 

ا  جيش االحتالل يقتل سوريًّ
ويصيب آخر يف الجوالن

النارصة/ األناضول:
ا وأصــاب آخــر  قتــل جيــش االحتــالل اإلرسائيــي، أمــس، مواطًنــا ســوريًّ
بجــروح وصفــت بالخطــرية، لــدى اقرتابهــام مــن الســياج الفاصــل مــع 

فلسطن املحتلة عام 1948.
وذكر جيش االحتالل أنه رصد "مسلَحن"، حسب زعمه، اجتازا الخط 
مــن  واقرتبــا  املحتلــة،  فلســطن  نحــو  الســورية  األرايض  مــن  الفاصــل 
الســياج يف منطقة جنوب هضبة الجوالن، وأنه اســتدعى قوة عســكرية 

إىل املكان بارشت يف "تطبيق أنظمة توقيف املشتبه فيهام".
النــار عــى  قــوات االحتــالل أطلقــت  إن  العربيــة  قنــاة "كان"  وقالــت 
"مســلَحن" ســورين اقرتبــا مــن الســياج الفاصــل يف جنــوب هضبــة 

الجوالن، ما أدى إىل قتل أحدهام وإصابة اآلخر بجروح خطرية.
1967 وأعلــن ضمــه إىل  الجــوالن عــام  واحتــل االحتــالل اإلرسائيــي 
الســابق  األمريــي  الرئيــس  إدارة  تعــرتف  أن  قبــل   1981 عــام  كيانــه 
دونالد ترامب بهذا الضم عام 2019، بخالف املوقف الدويل الذي 

يعد الجوالن محتلة.

القسام تكشف عن سيطرتها عىل حوامة 
إرسائيلية تحتوي معلومات حساسة

صالح: إرهاب االحتالل سيقاَبل باملقاومة 
واأليام القادمة مزعجة للعدو

عائلة تروى تفاصيل 
حرق مستوطنني منزلها 

يف ترمسعيا
رام الله/ خاص "فلسطن": 

مل يتوقف هاتف عائلة عودة جبارة من بلدة ترمســعيا شــامل رام الله 
عــن الرنــن؛ إلخبارهــم بحــرق مســتوطنن منزلهــم الواقــع قــرب الشــارع 

الرئيس للبلدة. 
وتفاجأت عائلة جبارة، التي تقيم مؤقًتا يف الواليات املتحدة األمريكية، 

بإقدام املستوطنن عى حرق منزلها التي غادرته قبل شهر. 
وتتكرر مشــاهد اعتداء املســتوطنن عى بلدة ترمســعيا وغريها من 

قرى وبلدات الضفة الغربية املحتلة بحامية من جيش االحتالل.
وأفاد عاهد جبارة شقيق صاحب املنزل بأن مستوطنن أقدموا عى 
اقتحــام البلــدة يف متــام الســاعة الثانيــة عــرشة والنصــف ليــاًل بحاميــة 

جيش االحتالل اإلرسائيي.
عائلــة  منــزل  أن  إىل  "فلســطن"  لصحيفــة  حديثــه  يف  جبــارة  وأشــار 

شقيقه كان فارًغا نتيجة سفر أفراده إىل أمريكا.
وقــال: حــاول املســتوطنون اقتحــام املنــزل، وتحطيــم البــاب الرئيــس 
عــى  "البنزيــن"  ســكب  عــى  أقدمــوا  ثــم  ذلــك،  يف  فشــلوا  لكنهــم 

الشبابيك الخارجية ومركبة العائلة، وأرضموا النار فيها.
ولفت إىل مسارعة أهايل البلدة والجريان إىل إخامد الحريق.

وذكــر جبــارة أن هــذا االعتــداء ليــس األول بــل ســبقه اعتــداءات كثــرية 
عى البلدة واملواطنن وممتلكاتهم. 

وبحسب الناشط يف البلدة عوض أبو سموة فإن هجمة املستوطنن 
عــى ترمســعيا كانــت "منظمــة"، وخاصــة أنهــم خرجــوا من "مســتوطنة 

شيلو" بحامية جيش االحتالل. 
وأشار أبو سموة إىل أن املستوطنن أحدثوا خراًبا واسًعا يف البلدة، 

"ولوال تكاتف األهايل الرتكب املستوطنن جرائم أخرى". 
وبلدة ترمسعيا مالمسة للطريق االلتفايف الذي يسلكه املستوطنون 
بــن شــامل الضفــة ووســطها، وتحديــًدا بــن نابلــس ورام اللــه، وهــو مــا 
تحــت  والهــروب  برسعــة،  اعتداءاتهــم  ينفــذون  املســتوطنن  يجعــل 

حامية الجيش. 

حمادة: شعبنا سيواصل طريق الدفاع عن األقصى والقدس
إشادة فلسطينية وعربية بعمليات املقاومة وببطولة املقدسيني

القدس املحتلة-بغداد/ فلسطن:
فلســطينية  جهــات  أشــادت 
وعربيــة، أمس، بعمليات املقاومة 
الشــبان  وببطولــة  الفلســطينية 
املقدســين يف التصــدي لقــوات 
االحتــالل وعربــدات املســتوطنن 

خالل األيام األخرية.
وأصيــب  مســتوطنن   7 وقتــل 
آخرون، مساء الجمعة، يف عملية 
مبســتوطنة  بطوليــة  نــار  إطــالق 
عــى  الجامثــة  يعقــوب"  "النبــي 
شــامل  حنينــا  بيــت  بلــدة  أرايض 
القــدس املحتلــة، نفذهــا الشــهيد 

البطل خريي علقم )21 عاًما(.
نفــذ  التــايل،  اليــوم  صبــاح  ويف 
حــي  يف  عمليــة  فلســطيني 
جنــويب  ســلوان  ببلــدة  اســتيطاين 
عــن  أســفرت  األقــىص،  املســجد 

إصابــة ضابــط ومســتوطن أحدهام 
بجراح خطرية.

وأكــد الناطــق باســم حركــة حــامس 
عــن مدينــة القــدس محمــد حــامدة 
أن الشــبان املقدســين لن يخذلوا 
املدينــة  عــن  الدفــاع  يف  شــعبنا 

املقدسة واملسجد األقىص.
وقــال حــامدة يف ترصيــح صحفي: 
وتحــٍد  إرصار  حالــة  هنــاك  إن 
يف  لالحتــالل  املقدســين  مــن 
ويضيــق  ينغــص  حيــث  القــدس، 

الخناق عليهم كل يوم.
الفلســطيني  شــعبنا  أن  وأضــاف 
املقاومــة  طريــق  ســيواصل 
األقــىص،  املســجد  عــن  للدفــاع 
ضــد  إجرامــه  االحتــالل  زاد  وكلــام 
الفلســطينين كلام زاد شــعبنا يف 

املقاومة.

عمليــة  "توقيــت  أن  إىل  وأشــار 
وبلســاًم  رسيًعــا  كان  القــدس 
مجــزرة  بعــد  الفلســطيني  للجــرح 
يف  تســجيله  وســيتم  جنــن، 

التاريخ".
ولفت إىل أن مواصلة إطالق النار 
خــريي  القــدس  عمليــة  منفــذ  مــن 
املســدس  مخــازن  وتبديــل  علقــم 
تدل عى ثبات وشــجاعة منقطعة 
النظــري، مشــدًدا عــى أن "حكومــة 
أكــر  ســتكون  الفاشــية  االحتــالل 

انكساًرا".
الرســمي  املتحــدث  وأشــادت 
واالصــالح  التغيــري  كتلــة  باســم 
د.مشــري  النائــب  الربملانيــة 
يف  البطوليــة  بالعمليــة  املــرصي 
تــأيت  "والتــي  املحتلــة  القــدس 
جنــن"،  مجــزرة  عــى  رسيًعــا  ا  ردًّ

التــي قتــل فيهــا جيــش االحتــالل 9 
مواطنن بينهم سيدة.

العمليــات  هــذه  املــرصي  وعــد 
املقاومــة  حيويــة  عــى  "دليــاًل 
املقاومــن  وقــدرة  وجهوزيتهــا 
عــى الــرد يف قلب كيان االحتالل 
ليدفــع مثــن حامقاتــه ويــرشب مــن 

ذات الكأس".
وشدد املرصي عى أن "املقاومة 
لباملرصــاد  للعــدو  ســتبقى 
وستشفي قلوب شعبنا مبزيد من 

البرشيات".
وقالت املقاومة اإلســالمية-حركة 
إن املقاومــة  العــراق:  النجبــاء يف 
لهــا  ينتمــي  ومــن  الفلســطينية 
ملفهــوم  أسســت  املحــور،  يف 
التحــدي  ومواصلــة  الدميومــة 
االحتــالل  أنــواع  لــكل  والتصــدي 

والظلم.
بالعمليــات  الحركــة  وأشــادت 
البطوليــة التــي وقعت يف اليومن 
أن  إىل  مشــريًة  املاضيــن، 
املقاومة لن متوت ولن تنطفئ ما 

دام يف العروق دم نابض.
أن  عــى  "النجبــاء"  وشــددت 
وهويــة  عقيــدة  هــي  املقاومــة 
ُتســتأصل  أن  ميكــن  ال  وثقافــة، 
التحــرر  تنشــد  التــي  األرواح  مــن 

والسالم وكرامة األوطان.
مــرشوع  يهــدم  "مــا  أن  وذكــرت 
ا  ا وجوهريًّ االحتالل وأعوانه معنويًّ
يوًمــا  لهــم  ويثبــت  املقاومــة،  هــو 
بعــد يــوم أن التحريــر آٍت ال محالة، 

وهو قدر محتوم ال مناص منه".
أمــس  االحتــالل  رشطــة  وأعلنــت 
عــزم  حــول  إنــذاًرا   41 بحوزتهــا  أن 
عمليــات،  تنفيــذ  فلســطينين 
حالــة  رفــع  أعلنــت  فيــام  وذلــك 
عمليتــي  أعقــاب  يف  التأهــب 

إطالق النار بالقدس.
االحتــالل  رشطــة  ونــرشت 
عنارصهــا بكثافــة يف مراكــز املدن 

يف  وخاصــة  واملســتوطنات، 
املناطق التي يقطنها الحريديون، 
بحسب اإلذاعة العامة اإلرسائيلية 

"كان".
شــعبة  رئيســة  عــن  "كان"  ونقلــت 
االحتــالل،  رشطــة  يف  العمليــات 
إىل  إشــارتها  تســفي،  بــار  ســيغال 
قــوات  ونــرش  التأهــب  درجــة  رفــع 
املــدين"  و"الــزي  الرشطــة  بــزي 
إلحبــاط  الـــ48،  أرايض  أنحــاء  يف 
عمليــات  لتنفيــذ  محــاوالت  أي 

مقاومة.
"نرصــد  أنــه  "تســفي"  وأضافــت 
قبــل  رصدناهــا  كالتــي  مــؤرشات، 
)عــدوان  عشــية  وكذلــك  ســنة 
2021 عــى القطــاع(، وتــدل عــى 

تصعيد يف خطورة العمليات".
أمنــي  مصــدر  عــن  "كان"  ونقلــت 
فــرتة  يف  موجــودون  "نحــن  قولــه: 
لالشــتعال.  وقابلــة  حساســة 
أعصــاب  بــربودة  العمــل  وينبغــي 
وبشكل مدروس، وتهدئة امليدان 
بتعقل واالستعداد بحكمة"، عى 

حد تعبريه.

غزة/ فلسطن:
أعلنــت كتائــب الشــهيد عــز الديــن القســام الجنــاح 
حــامس  اإلســالمية  املقاومــة  لحركــة  العســكري 
أمــس، ســيطرتها عــى حوامة إرسائيليــة يف عدوان 
يــوم الجمعــة املــايض،  االحتــالل عــى قطــاع غــزة 
تخــص  حساســة  معلومــات  عــى  منهــا  والحصــول 

قوات االحتالل.
وقالــت الكتائــب يف بيــان لها: "بعــون الله وتوفيقه 

يف  القســام  الديــن  عــز  الشــهيد  كتائــب  متكنــت 
العــدوان األخــري عــى قطــاع غــزة فجــر الجمعــة 05 
مــن  27/01/2023م  املوافــق  1444هـــ  رجــب 
كانــت  مســرّية  صهيونيــٍة  حوامــٍة  عــى  الســيطرة 
متكــن  وقــد  غــزة،  قطــاع  داخــل  خاصــة  مهمــٍة  يف 
واســتخراج  الحوامــة  مــع  التعامــل  مــن  مهندســونا 
العــدو  قــوات  تخــص  وحساســة  مهمــٍة  معلومــاٍت 

منها".

بريوت/ فلسطن:
أكد عضو املكتب السيايس لحركة املقاومة اإلسالمية 
حامس ماهر صالح، أن "عملية بيت حنينا يف القدس، 
اإلرهابيــة  االحتــالل  مجــزرة  عــى  ومــرشوع  طبيعــي  رد 
يف مخيــم جنــن وجرامئــه ضــد أبنــاء شــعبنا الفلســطيني 

عموًما".
وقــال صــالح يف بيــان صحفــي أمــس: إن "العمليــة تؤكــد 
أن لــكل فعــل رد فعــل، وكل إرهــاب صهيــوين ســيقابله 
الســاموية  الرشائــع  يف  ومــربرة  مرشوعــة،  مقاومــة 

واملواثيق الدولية".
مــن عمليــة  املحتلــة  القــدس  شــهدته  "مــا  إن  وأضــاف: 
بطوليــة، ومــا رافقهــا وتبعهــا مــن عمليــات فدائيــة، إمنــا 
يعــرب عــن إرادة قويــة لــدى أبنــاء شــعبنا الفلســطيني مــن 
يرتكبــه  عــدوان  عــى كل  للــرد  وقــواه،  مختلــف فصائلــه 
اإلرهــاب  أن  ويؤكــد  معــه،  التســامح  وعــدم  االحتــالل، 
الصهيوين لن يكون بدون مثن يدفعه االحتالل من دماء 

جنوده وقطعان مستوطنيه".
الفاشــية،  االحتــالل  حكومــة  "تهديــدات  إن  وأردف: 
بتصعيــد اإلرهــاب ضــد أبنــاء شــعبنا الفلســطيني، قابلها 
شعبنا فعاًل وقواًل، بتكبيد االحتالل أمثاًنا باهظة، ورضبًا 
الحواجــز  مــن  واخرتاًقــا ملزيــد  املتآكلــة،  الــردع  لنظريــة 

األمنيــة، والجــدران الوهميــة، التــي ظّن أنها ســتحميه من 
وصول املقاومن إليه، والنيل من تحصيناته الفاشلة".

وشدد عى أن "األيام القادمة يف األرايض الفلسطينية 
املحتلــة، ســتكون حبــى بــكل مــا يزعــج العــدو، ويقــض 
مضاجعــه، ويهــدد أمنــه، ولــن يفــّت يف عضــد مقاومينــا 
حربيــة،  تهديــدات  مــن  العــدو  عــن  يصــدر  مــا  كل 
الفشــل  إال  مصريهــا  يكــون  ولــن  عســكرية،  وحشــودات 

الذريع أمام قبضات مقاومينا األبطال".
قالــت  إذا  البطلــة،  مقاومتنــا  "هــذه  صــالح:  وأردف 
أوجعــت،  وإذا رضبــت  أوفــت،  وإذا وعــدت  فعلــت، 
الخــارج،  يف  الفلســطيني  شــعبنا  أبنــاء  مــن  ومطلــوب 
وشــعوب املنطقــة، تقديــم الدعــم املســتمر لها بشــتى 
أشــكاله، واملشــاركة الفاعلــة لنيــل رشف اإلســهام يف 

التحرير والعودة".
وأســفرت عمليــة إطــالق نــار بطولية، مســاء الجمعة، يف 
مستوطنة "النبي يعقوب"، شاميل القدس، عن مقتل 

7 مستوطنن، وإصابة   10 آخرين عى األقل.
العمليــة األوىل،  وقــوع  مــن  15 ســاعة  مــن  أقــل  وبعــد 
يف  أمــس  مــن  أول  صبــاح  نــار،  إطــالق  عمليــة  وقعــت 
بجــراح  ومســتوطن  ضابــط  إصابــة  إىل  أدت  القــدس، 

أحدهام خطرية.
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ما قل ودل
د. وائل المناعمة

عملية القدس
وجهــت عمليــة القــدس الفدائيــة التي نفذها الشــهيد خريي 
علقم شاميل املدينة املحتلة رضبة موجعة وصفعة مدوية 
لحكومــة االحتــال الصهيــوين اليمينية املتطرفة وملنظومتها 
يف  وجعلتهــا  األمنيــة،  حســاباتها  وأربكــت  االســتخبارية، 
حالــة هســترييا وعجــز تــام أمــام مواجهــة مثل هــذه العمليات 
عمليــة  ــَذت  ُنفِّ حتــى  ســاعات  ســوى  ميــِض  ومل  البطوليــة، 
إطــاق نــار أخــرى يف بلــدة ســلوان، عــدا عــن عمليــات إطاق 

النار اليومية عىل ثكنات جيش االحتال.
مــن الواضــح أن هــذه العمليــات جــاءت رًدا عىل مجزرة جنني 
ضــد  اليوميــة  الجرائــم  إىل  إضافــة  االحتــال،  ارتكبهــا  التــي 
أبنــاء شــعبنا مــن الجيــش واملســتوطنني، وال ســيام التدنيــس 
يــد املســتوطنني  عــىل  األقــى  لباحــات املســجد  اليومــي 

تحت حامية رشطة االحتال.
االحتــال  حكومــة  إىل  عديــدة  رســائل  أوصلــت  فالعمليــة 
التــي أوغلــت يف دمــاء الشــعب الفلســطيني، وكانت تحمل 
الكثــري مــن الوعــود الخطــرية التــي تســتهدف شــعبنا وأرضنــا 

ومقدساتنا وأرسانا وأمننا.
بالتأكيــد مــا يخشــاه االحتــال أن مثــل هــذه العمليــات بهــذا 
املرشــحني  دائــرة  توســع  والنتائــج  النوعيــة  مــن  املســتوى 
لتنفيذ عمليات بطولية أخرى لتشــمل كل شــباب فلســطني، 
ما يحول االحتال إىل حالة هسترييا يكون عاجًزا متاًما أمام 

مواجهتها.
كــام أرســلت هــذه العمليــة البطوليــة رســالة إىل االســتيطان 
مســتوطنة  يف  وقعــت  كونهــا  القــدس،  يف  واملســتوطنات 
"النبــي يعقــوب" شــاميل القــدس، خاصــة أن االحتــال دفــع 
الكثــري مــن األمــوال، ووضــع مخططــات عديــدة إلقامــة هــذه 
األحزمــة االســتيطانية حــول املدينــة، مــا يعنــى وضــع قضيــة 
االســتيطان يف حالــة إربــاك، وهــذه العمليــة ســتخلط الكثــري 
من األوراق واملخططات االستيطانية، ما سيؤثر عىل جلب 
تغــول  مــن  وســيحد  القــدس،  إىل  املســتوطنني  مــن  مزيــد 

االستيطان يف محيطها.
املتطرفــني  الزعــامء  إىل  أخــرى  رســالة  العمليــة  وأوصلــت 
أمثــال "إيتــامر بــن غفري" و"بتســلئيل ســموتريتش" وغريهم، 
ليســت  االحتــال  جرائــم  عــىل  الفعــل  ردود  أن  مفادهــا 
بالســهولة التــي تتصورونهــا، فيمكــن أن تقولــوا مــا تشــاؤون، 
لكــن حــني املســاس بأبنــاء شــعبنا، فــإن الــردود ســتضع حــًدا 
لكــم، وســُتحولكم يف نظــر املســتوطنني مــن أبطــال إىل أقــزام 

ومنبوذين.
الفلســطيني،  الشــعب  مــن معنويــات  العمليــة  رفعــت  كــام 
الــذي شــعر بالنشــوة والفرحــة التــي ثــأرت ملشــاعره وألبطالــه 

يف جنني.
والتضحيــات  املفاجــآت  جيــل  هــو  الفلســطيني  فالشــباب 
والبطــوالت، وهــذه الثــورة املباركــة تثبــت مبــا ال يــدع مجــااًل 
للشــك أن أهــل املدينــة املقدســة يســتطيعون الدفــاع عنهــا 
ورد العــدوان املســتمر دون توقــف، فهــم انتــروا يف جميــع 
األقــى  للمســجد  حفظــوا  بــل  الصهاينــة  مــع  املواجهــات 

قدسيته.
للجــم  شــعبنا  خيــار  ســتبقى  املقاومــة  أّن  نؤكــد  وهنــا 
واســتفزازاتهم،  وجرامئهــم  اعتداءاتهــم  وصــّد  املســتوطنني 
وجنــوده  العــدو  تطــارد  لعنــة  ســتبقى  الشــهداء  دمــاء  وأن 
ومســتوطنيه يف كل شــارع وزقــاق يف أرضنــا املحتلــة حتــى 

تحرير أرضنا من دنس االحتال.

 إعالن مزاودات                           
 النيابة العامة                                                 

النيابــة العامــة / اإلدارة العامــة للشــؤون اإلداريــة واملاليــة عــن طــرح  تـعـلـــن 
مزاودة بالظرف املختوم وذلك للمشاركة يف مزاودة مركبات و دراجات نارية 
محجــوزة عــىل ذمــم قضايــا لــدى النيابــة العامــة تبعــًا للــروط واملواصفــات 

املوضحة يف كراسة ووثائق العطاء.
رقم املزاودةاسم املزاودةم
رقم 2023/1مزاودة بيع مركبات1
رقم 2023/2مزاودة بيع دراجات نارية2

فعىل الركات ذات االختصاص واملسّجلة رسميًا واألفراد الراغبني باملشاركة 
يف هــذه املــزاودة مراجعــة النيابــة العامــة - غــزة /الدائــرة املاليــة مقابــل الجامعة 
كّراســة  عــىل  الحصــول  أجــل  مــن  الّرســمي  الــّدوام  أوقــات  خــال  اإلســامية 

املواصفـــــــات ووثائــــــق العطاء مقابل مبلغ ) 150( شيكًا غري مسرتّدة.
1. أجرة االعان يف الصحف عىل من يرسو عليه العطاء.

2. يجــب إرفــاق شــيك بنــي معتمــد أو كفالــة بنكية معتمــدة صادرين من بنك 

كتأمني دخول ساري املفعول ملدة ستني يومًا من آخر موعد لتقديم العطاء.
3. تقدم األسعار بالدوالر و النيابة العامة غري ملزمة بقبول أعىل األسعار

4. تتــم معاينــة األصنــاف يف ســاحة النيابــة غــزة – شــارع الثاثينــي – مقابــل 

الجامعة اإلسامية.
5. للمراجعة و االستفسار جوال رقم : 0599736744

تعلن جمعية عايشة لحامية املرأة والطفل عن حاجتها لشغل عدة وظائف 
للعمــل عــىل املشــاريع املنفــذة حاليــًا والتــي ســتنفذ خــال العــام الجــاري، 

حسب اآليت:
1. ممرضة                                             2. منشط/ة

3. معالجة نفسية                            4. أخصائية نفسية 
5. محامية                                            6. مديرة حالة

 Project Coordinator 7. منسق/ة مرشوع
 Procurement Officer  8. مسؤول/ة مشرتيات

Human Resources Officer .9. موظف/ة موارد برشية
IT Specialist 10. موظف/ة تكنولوجيا معلومات

مــن ت/يرغــب يف التقديــم ألحــد الوظائــف الســابقة، يرجــى زيــارة املوقــع 
الفيــس  صفحــة  أو   /https://aisha.ps بالجمعيــة  الخــاص  اإللكــرتوين 
بــوك  @aishapalestinewلاطــاع عــىل التفاصيــل والــروط والوصــف 
الوظيفــي الخاصــة بــكل وظيفة وتعبئــة طلب التوظيف اإللكرتوين. علاًم بأن 
آخــر موعــد للتقديــم للوظائــف هــو يــوم األربعــاء املوافــق 2023/02/02 
يرجــى اســتكامل الوثائــق املطلوبــة، حيــث لن ينظر ألي طلب غري مســتويف 

الروط والوثائق.
إدارة الجمعية 

إعالن توظيف 

جمعية الهالل األحمر الفلسطيني
2/ADM/2023 إعالن اعادة طرح عطاء

تعلــن جمعيــة الهــال األحمــر الفلســطيني عــن حاجتهــا لتأهيل مبنى تابع 
لجمعية الهالل األحمر الفلسطيني. 

أبنيــة املتخصصــة و املســجلة  ثالثــة  عــىل رشكات املقــاوالت املصنفــة درجــة 
الراغبــة باملشــاركة التوجــه ملقــر الجمعيــة يف غــزة  لــراء كراســة العطــاء ابتــداء 
من يوم االثنني املوافق 2023/01/30 من الساعة الحادية عر صباحًا حتى 
الساعة الثانية و النصف بعد الظهر من يوم الخميس املوافق 2023/02/02، 
للمقاولــني املتخصصــني فقــط الحــق يف االشــرتاك علــاًم بأن آخــر موعد لتقديم 
و  الثانيــة  الســاعة  حتــى   2023/02/08 املوافــق  االربعــاء  يــوم  هــو  العــروض 
النصف بعد الظهر، وذلك بإيداعها يف صندوق املناقصات املوجود يف دائرة 
املشرتيات مبقر جمعية الهال األحمر الفلسطيني الكائن يف غزة - تل الهوى.

1. مثن رشاء كراسة العطاء )100( دوالر أمريي غري مسرتدة

2. يتــم تقديــم كفالــة دخــول عطــاء بقيمــة  3000 $ امريــي ســارية ملدة 90 

يوم من تسليم العطاء وال ينظر الي عطاء ال يلتزم باملدة.
3. زيــارة املوقــع واالجتــامع التمهيــدي يــوم االحــد املوافــق 2023/02/05  

يف مقر الجمعية بخانيونس الساعة العارشة صباحا.
4. تقديم شهادة تصنيف سارية املفعول ومعتمدة من اتحاد املقاولني.

5. الجمعية غري ملزمة بأقل األسعار.

6. رسوم اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.

األحمــر  الهــال  بجمعيــة  املشــرتيات  دائــرة  مــع  االتصــال  ميكــن  لاستفســار 
الفلســطيني عىل األرقام التالية : هاتف : 08-2630555 - 08-2641906  

داخيل 2328 فاكس : 08-2641904 

مرشوع دعم وتعزيز صمود املزارعات يف قطاع غزة
إعالن عطاء برنامج تدريبي متكامل يف املجال الزراعي

تعلــن جمعيــة املصــدر للتنميــة الريفيــة عــن طــرح عطــاء رقــم 01 / 2023 ، 
الزراعيــة  األرض  )اســتصاح  مجــال  يف  متكامــل  تدريبــي  برنامــج   / بعنــوان 

املفتوحة، إدارة الدفيئة، إدارة حظرية أغنام(، مثن كراس العطاء: 100 $ 
 – غــزة  قطــاع   – فلســطني  الريفيــة  للتنميــة  املصــدر  جمعيــة  ملقــر  التوجــه  املعنيــني  فعــىل 
املحافظــة الوســطى- قريــة املصــدر ابتــداءا من يوم الثاثــاء املوافق 2023/01/31 حتى يوم 
األحد 2023/02/05 من الساعة 9 صباحا حتى 1 ظهرا عىل ان تنطبق عليه الروط التالية:

1. أن يكــون املتقــدم للعطــاء مســجّا رســميا يف دوائــر الرضيبــة، وتقديــم 

باســم جمعيــة  املضافــة  القيمــة  مــن رضيبــة  معفــاة  رســمية  فاتــورة رضيبيــة 
املصدر للتنمية الريفية وشهادة خصم مصدر.

2. يجب تقديم األسعار بعملة الدوالر األمريي وشاملة جميع ما يلزم إلمتام العمل.

3. لجنة العطاء غري ملزمة بأقل األسعار وبدون إبداء األسباب.

4. يحــق للجنــة العطــاء تأجيــل العطــاء أو اعادته أو الغاؤه دون إبداء األســباب 

ودون أي تعويض للمتقدمني بالعطاء.
5. يجب أن تكون األسعار املقدمة للعطاء سارية املفعول ملدة ال تقل عن 

90 يومًا من آخر موعد لتسليم العطاء.

6. عــىل املتقــدم للعطــاء تقديــم كفالــة بنكيــة أو شــيك بنــي مــن أحــد البنــوك 

التابعة لسلطة النقد بقيمة )5 %( من قيمة العطاء باسم جمعية املصدر للتنمية 
الريفية، علام بان الجمعية ال تقبل الشيكات الشخصية وال املبالغ النقدية.

7. مثن اإلعان عىل من يرسو عليه العطاء.
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الساعة الواحدة ظهرا  يف مقر الجمعية.
9. آخر موعد لتسليم العطاء بالظرف املغلق واملختوم يوم الثاثاء املوافق 

2023/02/07 الساعة الثانية عر ظهرا.

لاستفسار يرجى التواصل عىل جوال رقم 0592509409.

وقفة يف غزة دعًم وإسناًدا لألرسى ل االحتالل  "األرسى" تحمِّ
املسؤولية عن حياة 

املعتقل الطفل "عليوات"
غزة/ فلسطني:

حملــت وزارة األرسى واملحرريــن بغــزة أمــس، االحتــال اإلرسائيــيل 
املســؤولية الكاملــة عــن حيــاة املعتقــل الطفــل محمــد عليــوات )13 

عاًما(.
العــام  األمــن  قــوات جهــاز  أن  الــوزارة يف تريــح مقتضــب  وأكــدت 
داخــل  "عليــوات"  املعتقــل  بجــوار  توجــد  "الشــاباك"  اإلرسائيــيل 
املشــفى النتــزاع معلومــات منــه، وقــد حــددت جلســة متديــد اعتقــال 

غيابية له مساء أمس.
وذكــرت أن املعتقــل "عليــوات" الــذي يتهمــه االحتــال بتنفيــذ عملية 
بالقدس املحتلة أول من أمس أســفرت عن إصابة ضابط ومســتوطن 
بجــراح، خضــع لعمليــة جراحيــة يف مستشــفى "هداســا" اإلرسائيــيل، 

ويرفض االحتال إعطاء أي معلومات بشأن وضعه الصحي.

فصائل المقاومة: المساس بأسرانا له تداعيات داخل السجون وخارجها
االحتالل يقتحم قسم األسريات يف "الدامون" 

وُيضيِّق عىل أرسى النقب

الحكم عىل "الرفايعة" 
بالسجن املؤبد بذريعة 

قتل مستوِطنة
القدس املحتلة/ فلسطني:

حكمــت محكمــة االحتــال اإلرسائيــيل املركزيــة يف القدس املحتلة، 
أمــس، بالســجن املؤبــد و20 عامــا عــىل عرفــات الرفايعــة )33 عامــا(، 
مــن الخليــل جنــويب الضفــة الغربيــة املحتلــة، بذريعــة قتــل مســتوطنة 

يف غابات القدس عام 2019.
كــام فرضــت محكمــة االحتــال عــىل الرفايعــة غرامــات ماليــة بقيمــة 
250 ألف شيقل، لوالدة املستوطنة القتيلة أور أنسباخر، و75 ألف 

شيقل لكل واحد من أشقائها األربعة.
"الرفايعــة"  اتهمــت  قــد  والشــهر املــايض، كانــت محكمــة االحتــال 
بقتل املستوطنة يف عملية فدائية، والدخول إىل فلسطني املحتلة 
عــام 1948 بشــكل "غــري قانــوين"، ورفضــت أقــوال محاميــه بأنــه ليــس 

مؤها للمحاكمة.
وكانــت محكمــة االحتــال العليــا قــد ردت يف أبريــل/ نيســان 2019 
االستئناف الذي قدمته عائلة "الرفايعة" ضد األمر الصادر عن جيش 

االحتال والقايض بهدم منزلها.
و"الرفايعة" كان قد اعتقل يف مارس/ آذار 2017 بعد ضبط سكني 
بحوزته عندما كان يريد الدخول إىل املســجد األقى، كام قبع يف 
سجن "عوفر" 3 أشهر عام 2009 عقب اعتقاله يف منطقة املسجد 

اإلبراهيمي يف الخليل والعثور بحوزته عىل سكني.

ل والد  االحتالل يحوِّ
الشهيدين "غنيم" 

إىل االعتقال اإلداري
جنني/ فلسطني:

حولت ســلطات االحتال اإلرسائييل يف محكمة "عوفر" العســكرية، 
الضفــة  غــرب جنــني شــاميل  برقــني  بلــدة  مــن  والــد شــهيدين  أمــس، 

الغربية املحتلة إىل االعتقال اإلداري.
وذكــر نــادي األســري أن محكمــة االحتــال حولت األســري ســامي محمد 
ا إىل أنه معتقل منذ  غنيم إىل االعتقال اإلداري مدة 6 أشــهر، مشــريً
17 ينايــر/ كانــون الثــاين الجــاري، وهــو محرر ســابق أمىض 5 ســنوات 

يف السجون.
واألســري "غنيــم" والــد الشــهيدين محمد ونور، اللذيــن ارتقيا برصاص 
قــوات االحتــال يف أثنــاء اقتحامهــا مخيــم جنــني يف 26 مــن الشــهر 

الجاري، والتي أصابت ابنه الثالث "أحمد" بجراح.

غزة/ فلسطني:
شــارك مواطنــون يف قطــاع غــزة، أمــس، يف وقفــة 
االحتــال  ســجون  يف  لــأرسى  وإســناد  دعــم 
وتنكيــل  قمــع  عمليــات  أثنــاء  يف  اإلرسائيــيل، 

واسعة تعرضوا لها يف اليومني املاضيني.
ورفــع املشــاركون يف الوقفــة التــي نظمتهــا لجنــة 
والحركــة  واإلســامية،  الوطنيــة  للقــوى  األرسى 
يف  العاملــة  واملؤسســات  األســرية،  الوطنيــة 
شؤون األرسى، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب 
األحمــر غــريب مدينــة غــزة، الفتــات تضامنيــة مــع 

األرسى، وأخرى تطالب باإلفراج عنهم.
وأكد القيادي يف حركة الجهاد اإلسامي، أحمد 
يداهــم حيــاة  أن هنــاك خطــًرا حقيقًيــا  املدلــل، 
األرسى يف ســجون االحتــال، محمــاً يف الوقت 

املتطرفــة املســؤولية  االحتــال وحكومتــه  ذاتــه، 
الكاملة عن حياتهم.

وقــال املدلــل يف كلمتــه: "إنَّ حكومــة االحتــال 
املتطرفــة ُتحــاول أّن تعكــس الفشــل الــذي ُمنيــت 
بــه يف مواجهــة املقاومــة بالضفة الغربية، بعد أّن 

أوجعتها ورضبتها يف مقتل".
وأّكــد أنَّ حكومــة االحتــال املتطرفــة لــن تســتطيع 
بانتصــار  "واثقــون  ُمردفــًا:  األرسى،  عزميــة  كــر 
األرسى عىل الجاد الصهيوين، ألنَّ شعبنا معهم 

ولن يتخىل عنهم".
ودعــا املدلــل اللجنــة الدوليــة للصليــب األحمــر، 
إىل  الدوليــة  واملنظــامت  املتحــدة،  واألمــم 
إنقــاذ حيــاة األرسى  التدخــل العاجــل؛ مــن أجــل 
يف الوقــت الــذي يتعرضــون بــه لهجمــة إرسائيليــة 

رشسة.
والــكل  والضفــة  القــدس  أهــايل  دعــا  كــام 
االحتــال؛  وجــه  االنتفــاض يف  إىل  الفلســطيني 
بــأن  ذاتــه  الوقــت  يف  مؤكــًدا  لــأرسى،  نــرة 
عــن  تتخــىل  أن  ميكــن  ال  الفلســطينية  املقاومــة 

أرساها.
يف  مرًعــا  ســيظل  املقاومــة  "ســيف  إن  وقــال: 
وجــه االحتــال، واملقاومــة مســتمرة حتــى تحريــر 

أرسانا من داخل السجون".
تقيــم  التــي  العربيــة  الــدول  املدلــل،  وطالــب 
أمــام  بالوقــوف  االحتــال  مــع  تطبيــع  عاقــات 
مســؤولياتها، واصًفا التطبيع بأنه "خنجر مســموم 
يف ظهــر القضيــة الفلســطينية ويف ظهــر أرسانــا 

وأسرياتنا".

رام الله/ فلسطني:
التابعــة  القمــع  قــوات  اقتحمــت 
إلدارة ســجون االحتــال اإلرسائييل، 
ســجن  يف  األســريات  قســم  أمــس، 
"الدامون"، وســط حالة من الغليان 
مســعورة  هجمــة  بعــد  والغضــب 
خــال  الســجون  إدارة  نفذتهــا 
األرسى  بحــق  املاضيــني  اليومــني 
يف سجون "عوفر" والنقب ومجدو 

و"الدامون".
األرسى  شــؤون  هيئــة  وقالــت 
قــوات  إن  بيــان،  يف  واملحرريــن، 
ســجون  إلدارة  التابعــة  القمــع 
االحتال اقتحمت قســم األســريات 
وأجــرت  "الدامــون"  معتقــل  يف 
ودقيقــة  اســتفزازية  تفتيشــات 
األجهــزة  وصــادرت  لغرفهــن، 
الكهربائيــة مــن القســم وأغلقته مدة 

أسبوع.
بــأن  األرسى"  "إعــام  مكتــب  وأفــاد 
آخــذة  النقــب  ســجن  يف  األوضــاع 
يف التصاعــد، وخاصــة يف قســمي 
أمــس  26 و27، فقــد حــرم األرسى 

عبورهــم  بعــد  عائاتهــم  زيــارة  مــن 
حاجز الطيبة.

وأوضــح املكتــب يف بيــان صحفــي، 
ســحبت  الســجون  إدارة  أن  أمــس، 
األدوات الكهربائيــة مــن قســمي 26 
و27 "وســط حالــة مــن التوتــر تســود 

السجن منذ أول من أمس".
واملحرريــن  األرسى  وزارة  وأكــدت 
باتجــاه  ذاهبــة  األمــور  أن  بغــزة 
إطــار  يف  والتصعيــد  املواجهــة 
معركــة األرسى املفتوحــة مــع إدارة 
السجون، ما دفع أرسى سجن عوفر 
وجبــات  وإرجــاع  األقســام  إلغــاق 

الطعام أمس.
أن  صحفــي  بيــان  يف  وأوضحــت 
الطــرق  بــكل  يحــاول  االحتــال 
مســتغًا  بــاألرسى،  االســتفراد 
القــدس  يف  جــرت  التــي  األحــداث 
ملامرســة رد فعــل عــىل مــن يعتقــد 
وإكــاماًل  األضعــف،  الحلقــة  أنهــم 
االحتــال  أمــن  وزيــر  ملخططــات 
إيتــامر بــن غفــري وحكومتــه الفاشــية 
الســجون  لتحويــل  يســعون  الذيــن 

إىل حياة بدائية.
من جهتها، أكدت فصائل املقاومة 
أن ما يتعرض له األرسى يف سجون 
إجــراءات قمعيــة هــو  مــن  االحتــال 

محــذرة  غاشــم،  إجرامــي  عــدوان 
االحتــال بــأن أي محاولــة للمســاس 
بأرسانا ســتكون لها تداعيات داخل 

السجون وخارجها. 
وقالــت الفصائــل يف بيــان صحفــي، 
الفــايش  العــدوان  إن  أمــس، 
والعنري هو محاولة خبيثة للفت 
األنظار عن الفشل الذريع لاحتال 
البطوليــة  العمليــات  أحدثتــه  الــذي 
وحصــدت  العاصمــة  القــدس  يف 

أرواح "مغتصبني صهاينة".
قــوات  اقتحــام  أن  عــىل  وشــددت 
االحتــال للســجون، واالعتــداء عىل 
يفــت  لــن  خيامهــم  وحــرق  األرسى، 

يف عضد األرسى.
القيــادي  أكــد  ذاتــه،  الســياق  ويف 
اإلســامية  املقاومــة  حركــة  يف 
أن  مــرداوي،  محمــود  حــامس، 
شعبنا الفلسطيني لن يرتك أرساه، 
ألي  باملرصــاد  ســتقف  واملقاومــة 

اعتداء عليهم.
وقــال مــرداوي يف تــرح صحفــي، 

مــن  الســجون  داخــل  يجــري  مــا  إن 
تنكيــل وعقوبــات بحق األرسى يأيت 
انعكاســا لسياســة حكومــة االحتــال 

املتطرفة.
غفــري"  "بــن  املتطــرف  أن  وأضــاف 
يعتقــد أن التنكيــل بــاألرسى ونقلهم 
ومجــدو  النقــب  يف  أقســامهم  مــن 
وعوفــر، وعمليــة العقــاب الجامعــي 
الســجون  حبيســة  ســتبقى  بحقهــم، 
يتفــرد  لذلــك  األســوار،  وخلــف 
القمــع  سياســة  وينفــذ  بــاألرسى 

النازي بحقهم. 
املقاومــة  مــروع  أن  عــىل  وشــدد 
الوعــد  تحقيــق  باتجــاه  مســتمر 
مؤكــًدا  رساحهــم،  بإطــاق  لــأرسى 
أن املقاومــة لــن تســمح باالنتهاكات 
واالعتــداءات عــىل أرسانــا األبطــال، 

وستبذل كل جهدها لتحريرهم. 
ولفــت إىل أن رد املقاومــة عــىل أي 
مــن  ســيرتجم  بحــق األرسى  اعتــداء 
خــال مواجهــة مــع االحتــال تجــره 

عىل الرتاجع.
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مساحة حرة
د. عصام شاور

القدس تستّل سيفها
بـــالكابينيت اإلرسائيــي عــدة قــرارات  رًدا عــى  اتخــذ مــا يســمى 
عمليــة إطــاق النــار التــي نفذهــا الشــهيد خــري علقــم يف مدينــة 
القدس املحتلة، وأســفرت عن مقتل ما ال يقل عن 7 مســتوطنني 
وجــرح آخريــن بعضهــم مــا يــزال يف حالــة الخطــر، مــن بــني القرارات 
توســيع البنــاء االســتيطاين واالســتياء عــى أكــر قــدر مــن أرايض 
مــن  اإلرسائيليــة  الهويــات  ســحب  مــروع  وطــرح  الفلســطينيني، 
مــن مخصصــات  وحرمانهــم  الفدائيــة  العمليــات  منفــذي  عائــات 
التأمني، إضافة إىل منح رخص حمل الســاح آلالف املســتوطنني 

لتسليح أكر عدد منهم.
اتخــاذ العــدو اإلرسائيــي قــرارات جديــدة غــر مســبوقة بعــد كل 
عمليــة فدائيــة تحــدث يف املناطــق الفلســطينية املحتلــة يعنــي 
الفلســطيني  الشــعب  العــدو فشــل فشــًا ذريًعــا يف مواجهــة  أن 
ومقاومته، ويعني أيًضا أن )إرسائيل( ال متلك وسائل توفر األمن 
واألمــان للمغتصبــني الصهاينــة بالرغــم مــن مــرور أكــر مــن 70 عاًما 
عــى بدايــة احتالهــم  لفلســطني، واألهــم مــن كل ذلــك أن هــذا 
يعني أن الصغار ال ينسون مقدساتهم وأرضهم وقضيتهم حتى لو 
رحل الكبار، والشــعب الفلســطيني مل ولن يســقط خيار املقاومة 

حتى رحيل آخر جندي عن آخر شر من فلسطني.
استمعت إىل مقطع فيديو ملستوطن إرسائيي يهاجم بن غفر، 
ويحملــه مســؤولية مقتــل املســتوطنني يف العمليتــني األخرتــني، 
ويقــول لــه إن األقــى للمســلمني وال يجب اقتحامه واســتفزازهم، 
ووصفه بأوصاف ال ميكن نقلها، كام أن القناة 12 العرية حملت 
املسؤولية البن غفر وطالبت باعتقاله فوًرا، مثل هذه الردود تبني 
مــدى تأثــر العمليــات يف اإلرسائيليــني ســواء كانــوا يف القــدس أو 
يف بقيــة املناطــق الفلســطينية املحتلــة، أمــا قــرارات قــادة العــدو 
فهــي مثــل كل القــرارات التــي اتخــذت عــى مــدار ســبعة عقــود ال 
تقدم أي إنجاز لاحتال وال تؤخر الفلســطينيني عن االقرتاب من 
تحقيــق هــدف التحريــر املؤكد، فمثل تلك القرارات ســوف تؤدي 
بالرضورة إىل مزيد من الغضب الفلسطيني، والعمليات الفدائية 

سواء كانت الفردية أو الفصائلية املنظمة.
 عــى حكومــة االحتــال أن تفكــر، مــا الــذي أخــرج طفــًا فلســطينًيا 
مل يتجاوز 13 ربيًعا ليدافع عن املقدســات اإلســامية؟ من الذي 
وإذا  القــدس،  بســيف  يــرضب  مــارد  إىل  فحولهــا  الطفولــة  اســتفز 
كانــت دولــة االحتــال عاجــزة عــن مواجهــة شــباب وأطفــال القــدس 
فــام   ،48 عــام  املحتلــة  الفلســطينية  واملناطــق  الغربيــة  والضفــة 
الذي ميكنها فعله ملواجهة كتائب القسام والجهاد وبقية فصائل 

املقاومة يف قطاع غزة إذا قررت األخرة خوض حرب التحرير؟. 

  

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة بداية شامل غزة املوقرة 
يف القضية الحقوقية رقم 1/ 2023 

يف الطلب رقم 2023/87 
املستدعية/ زينب خليل محمد عوده - غزة الشارع الثالث مقابل صيدلية 
احمــد بيــت خليــل عــودة هويــة رقــم )916266687( وكائهــا املحامــون/ 

احمد خميس املرصي ورباب فتحي عيىس وضياء ابو وطفة.
املستدعى ضده/ صباح خليل محمد عودة - مقيمة خارج الباد 

))مذكرة حضور بالنرش املستبدل((
يف القضية رقم 2023/1 - يف الطلب 2023/87

إىل املستدعى ضدها مبا أن املستدعية املذكورة قد تقدمت لدى محكمة 
بداية شامل غزة بالقضية املدنية املرقومة أعاه استنادًا إىل ما تدعيه ونظرًا 
ألنــك مجهولــة محــل اإلقامــة وحســب اختصــاص محكمة بداية شــامل غزة يف 
النظــر لهــذا الطلــب وعمــًا باملــادة 20 مــن قانــون أصول املحاكــامت املدنية 
املحكمــة  قــايض  الســيد  قــرار  عــى  وبنــاءًا   2001 لســنة   2 رقــم  والتجاريــة 
بالســامح يل بتبليغــك عــن طريــق النــر املســتبدل لذلــك يقتــي عليــك 
أن تحــرضي لهــذه املحكمــة يــوم ) االربعــاء ( بتاريــخ 2023/2/15 الســاعة 
التاســعة صباحــًا كــام يقتــي عليــك إيــداع جوابــك التحريــري خــال خمســة 
عــر يومــا مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــًا لديــك أنــك إذا تخلفــت عن ذلك 

سينظر يف القضية والطلب باعتبارك حارضة، حرر يف 2023/1/29
رئيس قلم محكمة بداية شامل غزة

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

لدى محكمة بداية غزة املوقرة 
يف القضية املدنية رقم )2022/926( 

يف الطلب رقم )2023/167( 
املســتدعي / أحمــد عبــد ســامة عطــا اللــه - غــزة الــدرج شــارع النفــق مقابل 
محطــة مكــة للبــرتول هويــة/)927345272(، وكيله / اديب محمد الربعي 

- املحامي - )0599404456( 
املســتدعى ضــده / وايف عبــد اللــه ســامة عطــا اللــه -مــن غزة الــدرج مقابل 

مسجد البخاري هوية)903320083( 
نــوع الدعــوى / اثبــات صحــة قســمة رضائيــة قدميــة وإلغــاء تســجيل وإعــادة 

قيد لدى الطابو. 
قيمة الدعوى / تزيد عى مائة دينار أردين. 

مذكرة حضور
إىل املســتدعى ضــده مبــا أن املســتدعي املذكــور قــد تقــدم لــدى محكمــة 
)اثبــات صحــة قســمة  أعــاه وموضوعهــا  الدعــوى املرقومــة  بدايــة غــزة يف 
رضائيــة قدميــة وإلغــاء تســجيل وإعــادة قيــد لــدى الطابــو( اســتنادًا إىل مــا 
أصــول  قانــون  مــن   )20( املــادة  بنــص  وعمــًا  الدعــوى  الئحــة  يف  يدعيــه 
املحاكــامت املدنيــة والتجاريــة رقــم 2 لســنة 2001 وبناء عى قرار األســتاذ 
قــايض محكمــة بدايــة غــزة يف القضية املرقومة أعاه بالســامح للمســتدعي 
تبليغك عن طريق النر املســتبدل مبوجب الطلب رقم ) 167 /2023( 
 2023/2/12 بتاريــخ  املحكمــة  لهــذه  تحــرض  أن  عليــك  يقتــي  لذلــك 
الســاعة التاســعة صباحــًا كــام يقتــي عليك إيداع جوابــك التحريري خال 
خمســة عــر يومــًا مــن تاريــخ النــر وليكــن معلومــا لديــك أنــك إذا تخلفــت 
عن ذلك سينظر يف القضية باعتبارك حارضا، تحريرا يف 2023/1/29م 
رئيس قلم محكمة بداية غزة  - أ. عامر قنديل 

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
إخطــار لتنفيذ حكــم صادر عــن دائرة تنفيــذ محكمة 
بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 26244 / 2022
اىل املنفــذ ضدهــام/ 1 -موريــس ميشــيل غــايل شــحير 2 -توفيــق ميشــيل 
الــزواج( طبقــا  3 -فينيــس ميشــيل غــايل عيــاد )شــحير قبــل  غــايل شــحير 
للحكــم الصــادر ضــدك مــن محكمــة بداية غزة يف القضية رقم 414 / 2019 
إثبــات صحــة عقــد اتفــاق عــى بيــع ونفــاذه والصــادر بتاريــخ 2022/6/20م 
والقــايض  غــايل شــحير  )املدعــي(/ جــرا ميشــيل  التنفيــذ  لصالــح طالــب 
مــورث املدعــى  بــني  مــا   2002/3/4 بتاريــخ  العقــد املحــرر  بإثبــات صحــة 
عليهــم/ اليــاس ميشــيل غــايل شــحير وبــني املدعــي/ جــرا ميشــيل غــايل 
شــحير مبقــدار النصيــب الرعي ملــورث املدعى عليهم الوارد ضمن حجة 
اإلرث وتســجيل حصة املدعي مبقدار 2/1 يف دائرة تســجيل األرايض ورد 
الدعوى فيام عدا ذلك واشــعار دائرة تســجيل األرايض بغزة وإلزام املدعى 
عليهم بالرسوم واملصاريف ومائة شيكل أتعاب محاماة لذلك عليك تنفيذ 
الحكــم الصــادر يف القضيــة رقــم 414 / 2019 لذلــك عليــك الحضــور اىل 
دائــرة التنفيــذ يف غضــون أســبوعني وإذا مل تحــرض خــال املــدة املذكــورة 
فإنك تعد ممتنعا عن التنفيذ ومن ثم تبارش دائرة التنفيذ إجراءات التنفيذ 

الجري، حرر يف: 2023/1/26م
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ. رامي صلوحة 

دولة فلسطني 
السلطة القضائية

املجلس األعى للقضاء الرعي
محكمة رفح الرعية االبتدائية

تبليغات رشعية / إعالم حكم غيايب
إىل املدعى عليه / جمعه فيصل جمعه سامل من مرص وسكانها مجهول محل 
اإلقامــة فيهــا اآلن بطاقــة رقــم 34000512920620 لقــد حكــم عليــك بتاريــخ 
"تفريــق  وموضوعهــا   2022/1001 أســاس  الدعــوى  يف  2023/1/24م 

للــرضر مــن الغيــاب" واملقامــة عليــك مــن قبــل زوجتك الداخل بهــا واملختي 
العرجــاين  حســن  ســامل  ياســمني   : املدعيــة  الرعــي  العقــد  بصحيــح  بهــا 
املشهورة سامل من السبع وسكان رفح هوية 802487884 وذلك بتطليقها 
عليك طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى دفًعا للرضر الحاصل لها منك بسبب 
غيابك عنها أكر من سنة با سبب رشعي أو عذر مقبول وتضمينك الرسوم 
قابــًا لاعــرتاض واالســتئناف  القانونيــة، حكــاًم غيابيــًا بحقــك  واملرصوفــات 

لذلك صار تبليغك حسب األصول. وحرر يف 29/01/2023م
رئيس محكمة رفح الرعية 
القايض الشيخ / محمود خليل الحليمي

شركة توزيع كهرباء محافظات غزة
إعالن متديد موعد تسليم وفتح املظاريف 

الفنية الخاصة بالعطاء رقم 2022/76

 تعلــن رشكــة توزيــع كهربــاء محافظــات غــزة عــن متديــد موعــد تســليم وفتــح 
املظاريف الفنية للعطاءات أعاه حسب املواعيد التالية:-  

-  موعد تسليم العطاء ابتداء من صباح يوم االحد املوافق  2023/02/05 
وحتى الساعـة 12:00 مساًء من نفس اليوم.

 2023/02/05 املوافــق   االحــد  يــوم   الفنيــة  املظاريــف  فتــح  موعــد   -
الساعة 12:30 مساًء

للتواصل مع دائرة املشرتيات:
Pur.gedco@Gmail.com :بريد الكرتوين •

رشكة توزيع كهرباء محافظات غزة

الخاصة:- "رشاء قواطع وحدات حلقية داخلية
 »لزوم تنفيذ موازنة 2023 "

غزة/ فلسطني:
مــا  أمــس،  الفلســطينيني  الصحفيــني  حــراك  قاطــع 
لنقابــة  العامــة  للهيئــة  االســتثنايئ"  "املؤمتــر  ســمي 
األحمــر  الهــال  قاعــات  يف  ُعقــد  الــذي  الصحفيــني، 

الفلسطيني تزامًنا بني الضفة وغزة.
قاعــة  أمــام  احتجاجيــة  وقفــة  يف  صحفيــون  وشــارك 
املؤمتــر يف غــزة، يف إثــر منعهــم مــن الدخــول لقاعــة 
املؤمتــر، ورفــع بعضهــم الفتــات "نريد نقابــة توحدنا"، 

"ال للحزبية داخل نقابة الصحفيني". 
"إنــه  أمــس،  لهــا  بيــان  يف  الصحفــي  كتلــة  وقالــت 
وبعــد املــداوالت واملشــاورات، ولعــدم توفــر األســس 
مبــادرة  مــع  التعاطــي  ولعــدم  الســليمة،  القانونيــة 
وحراك الصحفيني الذين طالبوا بإجراء إصاح للنظام 
مقبلــة  انتخابــات  أي  تكــون  أن  يضمــن  مبــا  الداخــي 
رفضــت  العامــة  األمانــة  وألن  وشــفافة،  دميقراطيــة 
نــر ســجل أعضــاء النقابــة، قررنــا عــدم املشــاركة يف 

املؤمتر".
املؤمتــر،  مقاطعــة  إىل  الصحفيــني  الزمــاء  ودعــت 
"حتــى ال يشــاركوا يف مرسحيــة ســتؤدي إىل تكريــس 

نظام الفئوية داخل نقابة ال متثل الجميع".
ويف الســياق، قــال منتــدى اإلعاميــني الفلســطينيني 
معــد  األمــر  أن  بوضــوح  تظهــر  املؤمتــر  "مجريــات  إن 
مســبًقا وجاهــز للتصويــت الشــكي وال ســيام يف ظــل 
مشــاركة عــدد ممــن ال عاقــة لهــم بالعمــل الصحفــي، 
ســجل  نــر  عــدم  النقابــة  تعمــد  يفــرس  الــذي  األمــر 

كشف أعضاء املؤمتر العام." 
عــى  "نؤكــد  أمــس،  لــه،  بيــان  يف  املنتــدى  وأضــاف 
عدم رشعية املؤمتر االستثنايئ وما سيتمخض عنه، 
ألن مــا بنــي عــى باطــل فهــو باطــل، وأن املــي يف 
هــذا املســار ال يعنــي ســوى اســتمرار رشذمــة البيــت 
الصحفي، وأن ذلك ميثل نقطة تحول لها ما بعدها".

وفــق  الصحفيــني  نقابــة  إصــاح  رضورة  عــى  وشــدد 

مســار قانــوين ونقــايب متفــق ومتوافــق عليــه، وأن كل 
خطوات النقابة البعيدة عن التوافق إمنا تزيد الفجوة 
الفلســطيني،  الصحفــي  الوســط  يف  الــرخ  وتعــزز 
النقابــة،  عــى  بالســيطرة  الجامحــة  الرغبــة  وتعكــس 
وإدارة الظهر للمجموع الصحفي الذي تتواىل مطالبه 

برضورة إجراء االنتخابات وفق أسس دميقراطية. 
وطالــب املنتــدى الجهــات القانونيــة وخصوًصا الهيئة 
املســتقلة لحقــوق اإلنســان التــي تعهــدت بأن تشــارك 
ومؤسســة  االســتثنايئ"  "املؤمتــر  مجريــات  وتراقــب 
املتابعــة  مســؤولية  تصــدرت  التــي  فلســطينيات 
الكتــل واألطــر  النقابــة والهيئــة وجميــع  مــع  والتنســيق 
واملؤسســات بــأن تصــدر موقفهــا الواضــح لحقيقــة مــا 

حصل.
مطالــب  رشعيــة  تأكيــد  بيانــه  يف  املنتــدى  وجــدد 
الصحفيــني واملؤسســات واألطــر اإلعامية، وال ســيام 

يف ظل خطورة التعديات عى النظام الداخي.
أمــس،  مــن  أول  مســاء  قــرر  الصحفيــني  حــراك  وكان 
"املؤمتــر  إلغــاء  إىل  ودعــا  املؤمتــر،  مقاطعــة 
االســتثنايئ" الــذي دعــت إليــه "نقابــة الصحفيني" يف 
وقــت ســابق ملناقشــة إدخــال تعديــات عــى النظــام 

الداخي للنقابة.

واتهــم الحــراك "نقابة الصحفيــني"، بالتاعب بالنظام 
الداخــي للنقابــة وتضليــل أعضائهــا، قائــًا يف بيان له 
إنــه "أجريــت تعديــات واســعة عــى نصــوص ومــواد 
النظــام الداخــي واعتامدهــا دون إقرارهــا مــن الهيئــة 
العامــة للنقابــة ونرهــا عــى املوقــع الرســمي للنقابــة 

عى أنها "القانون الداخي للنقابة".
للمؤمتــر  الدعــوة  "متــت  أنــه  الحــراك،  وأضــاف 
االســتثنايئ وطلــب مــن األعضاء إرســال أي اقرتاحات 
هــذه  تناقــش  أن  عــى  النظــام،  هــذا  لتعديــل  يرونهــا 
أن  يعنــي  مــا  االســتثنايئ،  املؤمتــر  يف  املقرتحــات 
األعضاء ضللوا بنظام داخي مزور وغر معتمد وغر 
قانــوين، فكيــف ســُتناقش تعديــات عليــه؟" بحســب 

الحراك.
إنهــا  فلســطينيات:  مؤسســة  قالــت  أيــام  وقبــل 
يف  الصحفيــني"  "نقابــة  انتقائيــة  مــن  اســتغربت 
يناقــش  الــذي  االســتثنايئ"،  لـ"املؤمتــر  تنظيمهــا 
التعديــات املقرتحــة عــى النظــام الداخــي للنقابــة، 
ممــن  الصحفيــني  بأســامء  قامئــة  النقابــة  نــر  وعــدم 

يحق لهم املشاركة يف "املؤمتر االستثنايئ".
الصحفيــني  لقامئــة  النقابــة  نــر  عــدم  أن  وأضافــت 
النهائية تجعل التحقق من نصاب املؤمتر االستثنايئ 
مستحيًا، وإن مىض جدول األعامل كام هو منشور، 
ُيَقــر  أن  إىل  ســتؤدي  العضويــات،  ضبابيــة  ظــل  ويف 
فقــط  محــددة  مجموعــة  قبــل  مــن  الجديــد  النظــام 
وُيعمــل بــه لســنوات قادمــة، مــا ســيكون لــه تداعيــات 
االنتخابــات  وإجــراء  النقابــة  دميقراطيــة  عــى  كارثيــة 

القادمة فيها.
وعــدت أن إســقاط توصيــة تحديــد موعــد االنتخابــات 
املؤمتــر  إن  إذ  واالســتغراب،  الجــدل  ُتثــر  القادمــة 
النقابــة  االســتثنايئ جــاء مقرتًحــا يف ســبيل دمقرطــة 
وإجــراء االنتخابــات وفــق أســس قانونيــة ودميقراطيــة، 

وليس هدفًا يف حد ذاته.

إضراب شامل يعمُّ مؤسسات 
"أونروا" في غزة اليوم

غزة/ فلسطني:
أعلــن اتحــاد املوظفــني العــرب يف وكالــة غــوث وتشــغيل الاجئــني 
الفلســطينيني "أونــروا" بغــزة، اإلرضاب الشــامل اليــوم االثنــني يف 
جميــع مرافــق املنظمــة الدوليــة يف قطــاع غــزة، احتجاًجا عى عدم 

االستجابة ملطالب االتحاد.
حــّق  النتــزاع  "مــاٍض  إنــه  أمــس:  صحفــي،  بيــان  يف  االتحــاد  وقــال 
تحقيــق  عــدم  عــى  بنــاًء  جــاء  بــاإلرضاب  املــي  وإن  املوظفــني، 
داعًيــا  والتأجيــل"،  والتســويف  الــردود  يف  والضبابيــة  املطالــب 

موظفي "أونروا" لالتزام الكامل باإلرضاب.
وذكــر أّن الحــوار مــع إدارة الوكالــة اســتمر عــى مــدار يومــني، "ومــا 
بنســبة  االلتــزام  وهــي  ُطرحــت،  التــي  باملطالــب  زلنــا متمســكني 
7.5 % يومــي، وتوظيــف الشــواغر، حيــث بلغــت الحاجــة يف كل 

الدوائــر ألكــر مــن ألفــي وظيفة، وتثبيت بدل املتقاعدين بشــكل 
شهري، واستبدال كّل متقاعد مبوظف دائم.

وأضــاف أّن مــن املطالــب أيًضــا توظيــف أذنة مــدارس وعامل صحة 
بيئــة، حيــث لدينــا حاجــة ألكــر مــن 700 عامــل، وتعيــني موظفــني 
إضافــة ملســح   ،% 35 نســبتها  بلغــت  التــي  البطالــة  بــدل  ثابتــني 
الرواتــب، وتشــكيل لجنــة محايــدة لدراســة النتائــج ملواجهــة غــاء 
27 حصــة ملعلــم اإلعــدادي،  املعيشــة الفاحــش، وإلغــاء مقــرتح 
ومــا يتبعــه مــن إلغــاء وظائــف، مطالًبــا بتخفيــض حصــص معلمــي 
املرحلــة االبتدائيــة. وأشــار االتحــاد إىل مطالــب اســتكامل تطبيــق 
عقــود  إىل  الجزئيــة  العقــود  موظفــي  وتحويــل   ،LDC اتفاقيــة 
دامئــة، وإلغــاء قانــون التوظيــف عــى أســس اجتامعيــة، واالعتــامد 
دوام  يكــون  وأن  واملقابــات،  االختبــارات  ونتائــج  الكفــاءة  عــى 
العيادات 5 أيام يف األسبوع. ولفت إىل أنه سينظم مسرة كرى 
"مســرة الحقــوق"، وذلــك "ليســمع العــامل أجمــع صــوت الاجئــني 
واملوظفني املطالبني بحقوقهم"، داعًيا للحوار يف الضفة الغربية 

وإنهاء مشكلة إيقاف رئيس االتحاد جامل عبد الله.

غزة/ فلسطني:
واألمــن  الداخليــة  لــوزارة  املســاعد  الوكيــل  قــال 
يف  مســتمرة  الــوزارة  إن  حــامدة  عاهــد  الوطنــي 
وتحســني  للجمهــور  املقدمــة  خدماتهــا  تطويــر 
لــدى  نســبة رضــا  أعــى  لتحقيــق  جودتهــا، ســعًيا 

املواطن عن تلك الخدمات.
وأكــد حــامدة، ملوقــع وزارة "الداخلية"، أمس، أن 
"عمليــة التطويــر تراكميــة منــذ ســنوات، وتشــمل 
الخصــوص  وجــه  وعــى  الــوزارة،  مرافــق  جميــع 
مراكــز تقديــم الخدمــة يف مقــار الشــق املــدين، 

مبا يحقق راحة املواطنني وساسة تعاملهم".
وأشــار إىل أن املواطــن "يلمــس آثــار هــذا التطــور 
داخل مرافق تقديم الخدمة يف جميع محافظات 
قطاع غزة، برسعة إنجاز معاماته"، ُمشًرا إىل أن 
الشق املدين بوزارة الداخلية حصل عى املركز 
الخدمــة  لتقديــم  حكومــي  مركــز  كأفضــل  األول 

للجمهور، عى مدار عدة سنوات سابقة.
وأضاف: "هناك توجيهات ُمستدامة لتقديم كل 
مــا يلــزم يف ســبيل تجويد الخدمــة، ونحرص عى 

توفر الوقت والجهد عى املواطنني".
الداخليــة واألمــن  بــوزارة  املــدين"  "الشــق  ويعــد 
الوطني محورًا مهاًم من محاور العمل املؤسيس 

املدنيــة  خدماتــه  يقــدم  لكونــه  الحكومــي، 
إذ  رســمية،  ووثائــق  معامــات  مــن  للمواطنــني 

تشمل خدماته كل مواطن يف غزة.
الشــق املــدين  لــدى  أن  الوكيــل املســاعد  وذكــر 
22 مركــزًا ومقــرًا عــى مســتوى القطــاع،  بالــوزارة 
معامــات  إلنجــاز  يومًيــا  نحــل  كخليــة  تعمــل 
املدنيــة،  باألحــوال  يتعلــق  فيــام  املواطنــني، 
األجانــب،  وشــؤون  واإلقامــات،  والجــوازات، 

والشؤون العامة، وغرها.
الحكــم  وزارة  مــع  اتفاقيــات  "عقدنــا  وتابــع: 
معامــات  إلنجــاز  خدمــة  مركــز  لتوفــر  املحــي 
إضافــة  بلديــة،  كل  مقــر  داخــل  الداخليــة  وزارة 
التســهيل  لزيــادة  حاليــًا،  املوجــودة  املراكــز  إىل 
عــى املواطنــني، حيث بدأت عدد من املكاتب 
أظهــرت  الصــدد،  هــذا  ويف  فعلًيــا".  العمــل 
إحصائية صادرة عن وحدة تخطيط وتطوير األداء 
املؤســيس بالشــق املــدين، أن إدارات الداخليــة 
ووحداتها أنجزت قرابة 700 ألف معاملة متنوعة 

للمواطنني يف عام 2022.
وبحســب اإلحصائيــة، شــملت تلــك املعامــات: 
إنجاز 247 ألف معاملة بطاقة هوية، وقرابة 105 
آالف معامات شهادة مياد، إىل جانب 11 ألفًا 

و700 معاملة شهادة وفاة.
وتنوعــت معامــات تلــك الوثائق مــا بني اإلصدار 
ألول مــرة، أو اســتخراج بــدل فاقــد أو بــدل تالــف، 

وغرها.
ألــف   23 مــن  أكــر  اســتخرج  ذاتــه،  العــام  ويف 
بنــاء  ملواطنــني  وســلوك  ســرة  حســن  شــهادة 
جديــد  مولــود   7500 وُســّجل  طلبهــم،  عــى 
ملواطنني خارج القطاع، فضًا عن عرات آالف 

املعامات األخرى املتنوعة. 
وأوضــح الوكيــل املســاعد، أن التطويــر املســتمر 
عــى األداء وجــودة الخدمــة أدى إىل إنجــاز غالبية 
باليــوم  وقــت  أرسع  يف  املواطنــني  معامــات 
الواحد، يف حني ال يتجاوز إصدار بعضها دقائق 

معدودة.
وأضــاف أن أطقــم املديريــات والوحــدات مهيــأة 
بشــكل  واإلجــازات  الطــوارئ  أوقــات  يف  للعمــل 
املعامــات  تســهيل  أجــل  مــن  وســلس،  عاجــل 
الطارئة التي يضطر املواطنون لها لظروف معينة 

منها العاج يف الخارج وغره.
ولفــت إىل أنــه بــات أيًضــا بإمــكان املواطــن إنجــاز 
معاماتــه يف أي مديريــة بخــاف املحافظــة التــي 

يسكن فيها، يف حال االضطرار لذلك.

أنجزت قرابة 700 ألف معاملة لهم العام الماضي 
حمادة: "الداخلية" مستمرة في تطوير 
خدماتها للمواطنين وتحسين جودتها

اتهمها بالتالعب والتضليل.. حراك الصحفيين يقاطع مؤتمر "النقابة االستثنائي"

كتلة الصحفي: 
مسرحية ستؤدي إلى 

تكــريس نظام الفئوية
منتدى اإلعالميين: المؤتمر 
وما تمخض عنه غير شرعي

صحفيون  أمام قاعة المؤتمر في غزة  إثر منعهم من الدخول       ) تصوير / رمضان األغا ( 

حارسة الحقيقة

F E L E S T E E N

يومية - سياسية - شاملة

إلعالناتکم واشتراکاتکم يف صحیفة فلسطین 

بإمکانکــــم التـــواصل عبــر وکـــالؤنــا
فـي جمیــع محافــظات غـــزة

غـــزة - شـــارع الثـــورة – عمـــارة األمـــراء محافظة غزة 
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محافظة خان یونس
محــافظــة رفـــح
محافظـة الوسطی
محافظــة الشمـال
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

خــري علقــم 21 عاًمــا مــن ســكان الطور يف رشقي القدس، وصل الســاعة 
الثامنــة والربــع مــن مســاء يــوم الجمعــة املوافــق 27/1/2023م، ونزل من 
مركبتــه وأطلــق النــار مــن مسدســه عــى مســتوطنني يف مســتوطنة النبــي 
يعقــوب، التــي يقطنهــا يهــود الحريديــم واملنتمــي أغلبهــم لحركــة شــاس 
الســوفيتي  االتحــاد  دول  مــن  املهاجريــن  مــن  اليهــود  وبعــض  املتطرفــة، 

سابًقا، وأسفرت العملية عن مقتل سبعة مستوطنني وإصابة آخرين.
هــي  ومــا  العمليــة؟  منفــذ  ودوافــع  أســباب  هــي  مــا  املطــروح:  الســؤال 

التداعيات املحتملة؟
ثمَّ مجموعة من األسباب والدوافع هي املحرك الحقيقي للشهيد خري 

أهمها:
القــدس  لتهويــد  األرض  عــى  إجــراءات  مــن  االحتــال  بــه  يقــوم  1.مــا 
واملســجد األقــى، واالســتفزازات املتكــررة مــن املســتوطنني والرشطــة 
الصهيونيــة ووزراء الحكومــة وعــى رأســهم بــن غفــر، كلهــا عوامل تســتنفر 

كل حر عى هذه األرض.
2.سلوك االحتال يف الضفة الغربية ومجزرة جنني عى وجه الخصوص 
التــي ســبقت العمليــة فقــط بأقــل مــن 24 ســاعة، لتؤكــد أن دماء الشــهداء 
لــن تضيــع هــدًرا، وأن الثــأر املقــدس مــا يــزال قامًئــا وســيبقى كذلك طاملا 

بقي االحتال.

كل مرة تحصل فيها عملية فدائية ناجحة يف تحقيق أهدافها، وتؤدي إىل 
هز األمن الصهيوين، وتوجيه رضبة ملنظومة إجراءاته االحرتازية، وتكشف 
أنه عى الرغم من ما ميتلكه االحتال من قدرات أمنية وعســكرية وأجهزة 
متطــورة فإنــه غــر قــادر عــى ضامن وحاميــة أمن جنوده ومســتوطنيه، التي 
تســرت عــى فشــله، وذهــب إىل القــول إن إقدامــه عــى إعــدام املنفــذ منــع 

وقوع عملية كربى، يف محاولة السرتضاء الشارع اليميني.
عــى أي حــال فــإن العمليــة أثبتــت ســقوط كل النظريــات اإلرسائيليــة التــي 

تعول عليها سلطات االحتال اإلرسائيلية منذ زمن بعيد، وهي: 
-1 هشاشــة األمــن الصهيــوين، والخروقــات الكثــرة فيــه، خصوصــًا مع توفر 
الســاح يف القــدس والضفــة الغربيــة وغــزة وفلســطني املحتلــة عــام مثانيــة 
وأربعني، ما يعني أن هذه العملية قابلة للتكرار كل يوم، بوسائل مختلفة. 
-2 مــن الناحيــة الجغرافيــة فــإن ســاحات الــرد مفتوحــة، عــى الرغــم مــن أن 
)إرسائيل( قسمت فلسطني إىل أربعة أقسام، وحرشت غزة يف معاناتها، 
وتحــاول )أرسلــة( القــدس وخنــق الضفــة الغربية، إال أننا ناحظ أن الرد يأيت 
كل مــرة مــن موقــع مختلــف، مــا يعنــي أن التقســيامت اإلرسائيليــة تســقط 

دامئًا.
-3 القيــام بعمليــات انتقــام خاصــة من اليمني اإلرسائييل املتطرف، الذي 
سيجد يف عمليتي القدس فرصة لانتقام من الفلسطينيني، مع القرارات 
األخــرة التــي اعتمدهــا “الكابنيــت” اإلرسائيــيل ضــد الفلســطينيني، عــى 
رأســها زيــادة أعــداد املســتوطنني املســلحني، ومــن جانــب أخــر التنكيــل 
آخــذة  األمــور  أن  عــى  داللــة  املعتقــات،  يف  الفلســطينيني  بــاألرسى 
يف التصعيــد، لكــن كلفــة أي إجــراءات عنرصيــة ســيكون مردودهــا عــى 

الفلســطينيني للتفاهــم عــى حلــول، وال حتــى لوقــف االعتــداءات 
عــى املقدســات وال ســيام املســجد األقــى، وال لوقــف الجرائــم 
بحــق الشــعب الفلســطيني، وال ميكــن إقناع العــرب بالتذرع برتكيبة 
والــوزراء  والتيــارات  األحــزاب  مــع  الحكومــة اإلرسائيليــة ومشــاكلها 
ا عى  املتطرفــني اليهــود، وبإمــكان العرب وكل من يعد نفســه وصيًّ
العرب أو عى الشعب الفلسطيني أن يستخدموا الذريعة نفسها، 
ويرتاجعــوا عــن االلتــزام باالتفاقيــات والتعهــدات كــام تفعــل وتــربر 
دولــة وجيــش االحتــال، ويجري خرقها والتجاوز عنها، بحجة تركيبة 
املجتمعــات والقــوى السياســية وغرهــا، بــل إن العــرب معــذورون 
بالتمسك بهذه الذرائع وفرضها عى أي طرف آخر يدعم اإلرهاب 

واإلجرام اليهوديني.
األبريــاء  اليهــودي جرميــة ضــد  االحتــال  ارتكــب جيــش  أيــام  قبــل 
ومســنون  أطفــال  منهــم  فلســطينيني،   9 وقتــل  جنــني،  يف  العــزل 
وشــباب أبرياء، وتســلل إىل موقع الجرمية يف مخيم جنني، وفعل 
واســمهم  أبريــاء،  شــهداء   9 الجنــة(  )إىل  وارتقــى  الرببريــة،  فعلتــه 
وهــم  والفلســطينيني،  والعــرب  املســلمني  لــكل  بالنســبة  شــهداء 
التــي  ارتكبهــا  إثــر هــذه العمليــة االرهابيــة املجرمــة  كذلــك، ويف 
نتنياهو، جاء الرد من مواطن فلســطيني، تســلل بدوره ملســتوطنة، 
فيها لصوص استولوا عى أرض فلسطينية، ويقيمون فيها بطريقة 
غــر قانونيــة، وكلهــم لصــوص وجنــود يف جيــش مجرم، وأي شــخص 
البطــل،  الفلســطيني  للشــاب  بالنســبة  مــرشوع  هــدف  هــو  منهــم 
ولــكل الفلســطينيني الباحثــني عــن االنتقــام وعــن حقوقهــم بوطنهــم 
وبحيــاة حــرة مســتقلة، وهــم كذلــك بالنســبة لــكل الشــعوب العربيــة 
واإلســامية والشــعوب الحــرة فاملجــرم الــذي يــرق أرض اآلخريــن، 
هــو  معيشــتهم،  يف  ويخنقهــم  مقدســاتهم  ويســتبيح  ويقتلهــم 

)إرسائيل( ال تدرك أن كلفة قتل الفلســطينيني عالية، ســتتحملها آجًا أم 
عاجــًا، عــى الرغــم مــن أنها تقتل منذ ســبعني عامــًا، وقتلت أعدادًا كبرة 
جــدًا مــن املدنيــني بوســائل مختلفــة، مــن ارتــكاب املجــازر، والقصــف إىل 
االغتيال وغر ذلك، وكان آخرها القتل العشوايئ يف مخيم جنني، إال أنها 
مل ترتــح أمنيــًا ســوى مــدة قصــرة، ومــع كل جرميــة قتــل إرسائيليــة يتــم الــرد 

فلسطينيًا، وهكذا دواليك.
عمليتــا القــدس يف كل مــن النبــي يعقــوب وســلوان، وقتــل 7 مســتوطنني 
وجرح عدد آخر بعد يوم واحد عى املجزرة التي ارتكبتها قوات االحتال 
يف مخيــم جنــني لاجئــني الفلســطينيني شــامل الضفــة الغربيــة واستشــهد 
مواصلــة  يف  الفلســطيني  الشــعب  إرادة  جســدتا  فلســطينيني،   9 فيهــا 
التــي  الضاغطــة  الظــروف  كل  مــن  الرغــم  عــى  االحتــال،  ضــد  املقاومــة 
ميارسها االحتال يوميًا، وإجراءاته القمعية ضد الفلسطينيني، لتيئيسهم 
وإخضاعهــم لألمــر الواقــع، مــع إجــراءات أمنيــة إرسائيليــة بلغــت الــذروة، 
واالنتشــار الواســع ألكــر مــن ثاثــة أرباع جيش االحتــال يف الضفة الغربية 
لحاميــة املســتوطنني، إال أن كل ذلــك مل ينجــح يف أن يحــول دون مواصلــة 
العمليــات النوعيــة التــي توالــت يف الضفــة الغربيــة، التــي تــزداد يومــًا بعــد 
يــوم متيــزًا يف أســلوبها وتكتيكهــا ومــكان ودقــة تنفيذهــا، هــذا إن دل عــى 
يشء، فإمنــا يــدل عــى عجــز )إرسائيل( عى املســتوى األمني والعســكري 
العمليــات  عــن  معلومــات  حصــول  توقــع  عــن  واالســتخبارايت(  )التقنــي 
الفدائيــة، ومنفذيهــا، الذيــن  ال ينتظــرون إذنــًا أو قــرارًا لتنفيــذ عملياتهــم، 
فهــم يتخــذون القــرار بأنفســهم، ويســتطلعون أهدافهم، ويحــددون توقيت 
هجامتهــم، األمــر الــذي يجعــل االحتــال يف حالــة مــن التخبــط األمنــي، يف 

كل الشــواهد تقــول: نحــن عــى أعتــاب انتفاضة فلســطينية وعربية 
كبــرة، فالظــروف مختلفــة هــذه املــرة، وال أتحــدث عــن تجهيــزات 
مادية، بل عن اليأس الفلســطيني والعريب، من اســتجابة االحتال 
ولــن  الــدويل،  املجتمــع  ومــع  العــرب  مــع  تعــاون  ألي  اإلرسائيــيل 
لخدمــة  عربيــة  جهــات  تنفذهــا  التــي  )املريبــة(  الوســاطات  تفلــح 
االحتــال عــى حســاب العــرب، بــل هــذا ســبب إضــايف للمزيد من 
التأزيم، والرد عى االنحياز الظامل ضد الشعب الفلسطيني وضد 

الشعوب العربية واإلسامية.
ال أستســيغ الحديــث العــريب عــن قــوى وجهــات وتيــارات وحكومــة 
ألنــه  رادع،  دون  جرامئــه  االحتــال  الرتــكاب  كســبب  إرسائيليــة، 
الكيــان املحتــل لاســتمرار يف تجاوزاتــه وجرامئــه  حديــث يخــدم 
عــى  ويــأيت  العــرب،  موقــف  يضعــف  مــا  ســيايس،  غطــاء  تحــت 
حســاب حقــوق الشــعب الفلســطيني، وأهمهــا حقــه بحيــاة كرميــة 
يف بلــده فلســطني، التــي مــا تــزال تقبــع تحــت أطــول احتــال، وهــو 
االحتــال العنــرصي اليهــودي املجــرم، الــذي ما زال مســتمًرا بالرغم 

من كل العداالت وقوانني البرش.
اليــأس العــريب والفلســطيني مــن حــدوث أي تقدم عى صعيد حل 
القضيــة الفلســطينية، ال أعنــي بــه يــأس النظــام الســيايس العــريب، 
فهــو غائــب ويعلــم حالــة االغــرتاب والبعــد بــني موقفــه وموقــف كل 
واملســيحية،  واإلســام  والعروبــة  بفلســطني  املعنيــة  الشــعوب 
فجميعنــا يعلــم حجــم هــذا االنفصــام، ويعلــم بأنــه ســبب إضــايف 
ملزيــد مــن اليــأس، يــأس يــزداد خطــًرا مــع ازديــاد جرائــم االحتــال 
اليهودي، يف وقت تعاين فيه الشعوب أزمات ومشاكل اقتصادية 

كبرة.
مــع  وال  األردن  مــع  بالتعــاون  لديهــم  نيــة  ال  وحكومتــه،  نتنياهــو 

3.انســداد األفــق الســيايس يعــزز مــن زيــادة العنفــوان الثــوري واحتضــان 
املقاومة بكل أشكالها.

مــع  التعاطــي  يف  الغــريب  املجتمــع  يتبناهــا  التــي  املعايــر  4.ازدواجيــة 
الروســية  الحــرب  مــع  الغــريب  التعاطــي  بــني  أقــارن  ال  وهنــا  )إرسائيــل(، 
األوكرانيــة والقضيــة الفلســطينية وهــي أكــرب شــاهد عــى سياســية الكيــل 
جــو  األمريــي  الرئيــس  ترصيحــات  ســأتناول  فقــط  ولكننــي  مبكيالــني، 
التــي وصــف العمليــة بأنهــا تســتهدف املجتمــع املتحــر، وهــي  بايــدن 
الفلســطيني  بــني  والتمييــز  املعايــر  ازدواجيــة  مــن  تعــزز  ضمنيــة  رســالة 
واإلرسائيــيل، وكأن بايــدن يريــد أن يقــول لنــا أن مــن استشــهد يف جنــني 
جنــني يف  أن جرميــة  بايــدن  ونــي  الســفيل،  املجتمــع  مــن  هــم  مؤخــًرا 
مناطــق A  الفلســطينية حســب اتفــاق أوســلو، وعليــه فــإن املقاومــة بــكل 

أشكالها مبقياس القانون الدويل مرشوعة.
الفلســطينيني  قلــوب  يــزرع األمل والحــرة يف  زال  5.االحتــال زرع ومــا 

وعليه سيحصد األمل والحرة.
التداعيات املحتملة:

)إرسائيــل(  داخــل  للغايــة،  حســاس  وقــت  يف  جــاءت  القــدس  عمليــة 
وزيــر  زيــارة  مــن  يومــني  قبــل  نتانياهــو،  حكومــة  ضــد  حاشــدة  مســرات 
الخارجية األمريي، وبعد ساعات عى قرار قيادة السلطة باتخاذ قرارات 

أهمها: وقف التنسيق األمني مع )إرسائيل(.
وهــو مــا يعّقــد مــن مهمــة نتانياهــو الــذي أصــدر مكتبــه بيانــًا بعــد انتهــاء 
لتعزيــز املســتوطنات يف  فيــه: ســتتخذ خطــوات  الكابنيــت جــاء  جلســة 
الفــور  عــى  القــدس  يف  العمليــة  منفــذ  منــزل  وإغــاق  الغربيــة،  الضفــة 
متهيــًدا لهدمــه، وحرمــان عائــات املنفذيــن مــن مــا ُتعــرف بالحقــوق يف 
"التأمني الوطني" ومزايا أخرى، ويف جلسة املجلس أمس األحد مناقشة 
مرشوع قانون يقيض بســحب بطاقات الهوية ألرس املنفذين، كام قررت 
الحكومــة اتخــاذ خطــوات لتريــع وتوســيع نطاق ترخيص األســلحة النارية 
االعتقــاالت  لغــرض  العســكرية  والقــوات  الرشطــة  وتعزيــز  للمســتوطنني، 
واســعة النطاق والعمليات املســتهدفة لجمع األســلحة التي وصفها "غر 

املرشوعة".
هــل  الســؤال  ويبقــى  الــوزاري املصغــر،  قــرارات املجلــس  هــي  مــا ســبق 
والدفــاع  االحتــال  مقاومــة  عــى  الفلســطينيني  اإلجــراءات  تلــك  ســرتدع 
عــن أنفســهم؟ بالتأكيــد، ال، بــل عــى العكــس ســتزيد تلــك اإلجــراءات مــن 
حجــم ردود األفعــال فلســطينًيا، ويف تقديــري أن أهــم رســالة كانــت تقــف 
خلــف حجــم التفاعــل مــع عمليــة خــري علقــم، هــو نجــاح العمليــة ومكانها 
بــأن يختــار هدفــه بعنايــة مبــا يــؤمل  لــكل مقاتــل  وتوقيتهــا، وكأنهــا رســالة 

)إرسائيل(، ويرغمها عى إنهاء احتالها لألرض الفلسطينية.

االحتــال، وســوف يتكــرر ســيناريو رد الفعــل، ويف هــذه الحالــة ستســتمر 
التظاهــرات ضــد نتنياهــو وفريقــه اليمينــي املتطــرف، بســبب تفجرهــم 
والفســاد  الجرائــم  تهــم  إىل  هــذا  يضــاف  وقــد  الدمــاء،  وإلراقــة  لألوضــاع 

املنسوبة له.
-4 فشل نظرية غانتس “كارس األمواج”، لكبح جامح العمليات الفدائية، 
الفعــل  ردود  تهدئــة  إىل  ســيؤدي  الفلســطينية،  للتنظيــامت  والتصــدي 
الفلســطينية عــى جرائــم )إرسائيــل(، مــع التعــاون الحميــم مــع الســلطة، 
فــام ثبــت لهــا أنهــا اليــوم أمــام أجيــال جديــدة، مل تقبــل وصفــات التســكني 

اإلرسائيلية، سواء كانت منتمية لتنظيامت، أو تعمل فردًيا.
-5 املســاس بــاألرسى واملــرى، بنــاء عــى تهديدات بــن غفر، قد يؤدى 
هذا إىل الخروج عن السيطرة، بإندالع إنتفاضة ثالثة، ألن املؤرشات تقول 
إن األوضاع  ككل يف القدس والضفة الغربية وداخل الخط األخر، وغزة 
املحــارصة ألكــر مــن 16 عامــًا، مؤهلــة لانفجــار الكبــر جــدًا، وقــد يتطــور 

إىل انفجار شعبي يف املنطقة برمتها. 
ختامــًا: قــد نشــهد هــذه املــرة مثــل كل مــرة، عمليــات انتقــام إرسائيليــة 
واســعة، من قصف الضفة الغربية أو غزة، أو اجتياح مخيم هنا أو هناك، 
املســجد  اقتحــام  أو  األرسى  عــى  االعتــداء  أو  االعتقــاالت،  مامرســة  أو 
الطــرف  مــن  متوقعــة  ســيناريوهات  مــن  ذلــك  وغــر  املبــارك،  األقــى 
إىل  األمــر  ويــؤدى  للغايــة،  مكلفــًا  مثنــه  ســيكون  هــذا  لكــن  اإلرسائيــيل، 
تغيــرات قاســية عــى نتنياهــو، إمــا ســقوط حكومتــه املتطرفــة، أو انــدالع 
انتفاضــة شــعبية عارمــة، ســتكون أشــد وطــأة مــن ســابقاتها، خصوصــًا وأن 

الضفة فاجأته مبقاومة مسلحة رشسة.

هدف مرشوع، ويجب إخراجه من فلســطني وأراضيها ومقدســات 
املســلمني واملســيحيني، وهــذه قناعــة وهــي حــق لــكل فلســطيني 
وعــريب ومســلم ومســيحي، ويف ظــل هــذه القناعــة ســيكون الوضــع 
ســيًئا عــى املحتــل، ولــن ننتظــر كثــًرا لنشــهد انفجــاًرا فلســطينًيا 
تتمكــن  ولــن  املــرة،  هــذه  لكنــه ســيكون مختلفــا  وعربًيــا مقدســًيا، 
عــى  املســيطرة  اليــأس  حالــة  ظــل  يف  وقفــه،  مــن  الجهــات  كل 
الفلســطينيني والعــرب بســبب الجرائــم اليهوديــة املســتمرة، وبحــق 
واملســيحية،  االســامية  واملقدســات  والعــرب  الفلســطينيني 

واالعتداءات املستمرة عى املسجد األقى.
للــامرة  الحلــوى  يقدمــون  أردنيــني  لشــباب  أمــس  فيديــو  شــاهدت 
التــي نفذهــا  بالعمليــة  ابتهاًجــا  العاصمــة عــامن،  أحــد شــوارع  يف 
بطــل فلســطيني وأدت اىل مقتــل 7 مســتوطنني مجرمــني إرهابيــني 
يعيشــون عى أرض فلســطينية مروقة، وذلك انتقاًما وثأًرا لجّده 
الــذي قتلــه مســتوطنون حــني كان يصــيل يف املســجد األقــى، 
االعتــداءات  عــى  ورًدا  وانتقاًمــا  جنــني  مخيــم  لشــهداء  وانتقاًمــا 
الشــباب  شــعور  ليــس  وهــذا  األقــى،  املســجد  عــى  اليهوديــة 
الذيــن قدمــوا الحلــوى فقــط، بــل هــو شــعور أكــر مــن ملياريــن مــن 
املســلمني، وجــزء كبــر مــن املســيحيني العــرب األحــرار وغرهــم، 
وهــي حقيقــة ال يجــوز أن نخفيهــا يف رصاعنــا مــع الكيــان اليهــودي 
االســامية  املقدســات  ويدنــس  فلســطني،  يحتــل  الــذي  املجــرم 
والقتــل  واإلرهــاب  العنرصيــة  أنــواع  أبشــع  وميــارس  واملســيحية، 
والترشيــد والتنكيــل والرقــة بحــق شــعب أعــزل، وال يحــرتم التزاًمــا 

قانونًيا أو اتفاًقا.
رحــم اللــه الشــهداء واملــوت لــكل محتل عنرصي قاتــل، ولكل معتد 

عى مقدسات وعقائد البرش.

عملية القدس: الدوافع واألسباب

نجاح عملييت القدس.. وسقوط نظريات االحتالل

لنتحدث عن االحتالل بلغتنا وقناعتنا 

د. حسام الدجين

إبراهيم عبدالمجيد القييس
الدستور األردنية

عملية القدس جاءت في وقت حساس 
للغاية، داخل )إسرائيل( مسيرات حاشدة ضد 
حكومة نتانياهو، قبل يومين من زيارة وزير 
الخارجية األمريكي، وبعد ساعات على قرار 
قيادة السلطة باتخاذ قرارات أهمها: وقف 
التنسيق األمني مع )إسرائيل(.

قد نشهد هذه المرة مثل كل مرة، عمليات 
انتقام إسرائيلية واسعة، من قصف الضفة 
الغربية أو غزة، أو اجتياح مخيم هنا أو 
هناك، أو ممارسة االعتقاالت، أو االعتداء 
على األسرى أو اقتحام المسجد األقصى 
المبارك، وغير ذلك من سيناريوهات متوقعة 
من الطرف اإلسرائيلي، لكن هذا سيكون 
ثمنه مكلفًا للغاية، ويؤدى األمر إلى تغييرات 
قاسية على نتنياهو، إما سقوط حكومته 
المتطرفة، أو اندالع انتفاضة شعبية عارمة، 
ستكون أشد وطأة من سابقاتها، خصوصًا 
وأن الضفة فاجأته بمقاومة مسلحة شرسة.

نتنياهو وحكومته، ال نية لديهم بالتعاون 
مع األردن وال مع الفلسطينيين للتفاهم 
على حلول، وال حتى لوقف االعتداءات على 
المقدسات وال سيما المسجد األقصى، وال 
لوقف الجرائم بحق الشعب الفلسطيني، وال 
يمكن إقناع العرب بالتذرع بتركيبة الحكومة 
اإلسرائيلية ومشاكلها مع األحزاب والتيارات 
والوزراء المتطرفين اليهود، وبإمكان العرب 
ا على العرب أو على  وكل من يعد نفسه وصيًّ
الشعب الفلسطيني أن يستخدموا الذريعة 
نفسها، ويتراجعوا عن االلتزام باالتفاقيات 
والتعهدات كما تفعل وتبرر دولة وجيش 
االحتالل

د. أيمن أبو ناهية
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حققت إنجازات عدة في إطار إستراتيجية 2022
"المالية" تسعى لتعزيز األداء المالي وتشجيع االستثمار ودعم التكنولوجيا العام الجاري

غزة/ رامي رمانة:
أكد الوكيل املساعد لوزارة املالية 
بغزة إياد أبو هني، أن وزارته تتطلع 
األداء  تعزيــز  إىل  الجــاري  العــام 
وتشــجيع  واالقتصــادي،  املــايل 
االســتثامر، وتعزيز سيادة القانون، 
التكنولوجيــة،  البيئــة  وتطويــر 
وتأهيــل  الرقمــي،  التحــول  ودعــم 
الــوزارة  أن  مبينــًا  املعابــر،  وتطويــر 
مــن  العديــد  تحقيــق  اســتطاعت 
اإلنجــازات املهمــة يف إطار تحقيق 
أهدافهــا اإلســراتيجية خالل العام 

املنرصم.
تسهيالت

مــع  "لقــاء  خــالل  هــني  أبــو  وقــال 
املكتــب  عقــده  الــذي  مســؤول" 
"إن  أمــس:  الحكومــي  اإلعالمــي 
العــام  قدمــت  املاليــة  وزارة 
املنــرصم العديــد مــن التســهيالت 
للمواطنــني مثــل: إعفــاء املشــاريع 
واملنــح الدوليــة مــن رضيبــة القيمــة 
إعفــاء  نســبة  وزيــادة  املضافــة، 
املركبات التجارية التي تحمل رقم 
متييــز )10( و)12( و)14( و)16( 
مــن الرضائــب لتصل نســبة الخصم 
إىل )80(%، وإعفاء )131( مركبة 
مــن  والبلديــات  للجمعيــات  تابعــة 

الرسوم الجمركية".
الــوزارة  "أن  هــني  أبــو  وأضــاف 
االئتــامين  الســقف  ضاعفــت 
فــرة  وزادت  الوقــود،  لــركات 
التســهيل  بهــدف  اآلجــل  الســداد 
نســبة  وتســديد  الــركات،  عــى 
%50 مــن قيمــة التقديــر الرضيبــي 
رشكات  لــكل  الدخــل  لرضيبــة 
لعــام  )الباصــات(  العــام  النقــل 

دفــع  حــال  ويف   )2021-2022(
أي مبالــغ تزيــد عــى قيمــة 50 % 
للســنوات  املقــدرة  الرضيبــة  مــن 

املذكورة ترحل لعام 2023".
منــح  تــم  "أنــه  هــني  أبــو  وتابــع 
الدخــل  50 % مــن رضيبــة  خصــم 
عنــد  املكلــف  عــى  املســتحقة 
خصــم  ومنــح  الســيارات،  تلحيــم 
لقــرار  وفقــًا  االســترياد  تشــجيع 
الحكومــي  العمــل  متابعــة  لجنــة 
بالخصوص، ومنح بنسبة ال تتجاوز 
%25 عــى بعض األصناف لغرض 
عــن  الخارجيــة  التجــارة  تعزيــز 
طريــق معــر رفــح التجــاري، وإعفاء 
املصانــع املســتوردة للمــواد الخام 

من التعلية بنسبة 50 %".
أيًضــا  امُلقدمــة  التســهيالت  ومــن 
املبالــغ  مــن   %  50 خصــم  منــح 
اإلشــعارات  عــن  املســتحقة 
القدميـــــــــــــــــة وخصــــــــــــــــــــــــــــــــم 60 % من 
ملتــرضري  القدميــة  اإلشــعارات 
الحــرب، وتخفيض نســبة الغرامات 
 %  5 مــن  املتابعــة  فواتــري  عــى 
إىل 1.25 %، عــن الفــرة مــا قبــل 
للجــامرك  والتقســيط  2021م، 
املستحقة وإعادة جدولتها لبعض 
الركات ومنحها تســهيالت كخلو 

طرف لحني متكنها من السداد.
وبــني أبــو هــني أنــه تــم تحويــل مبلغ 
شــيقل   )3,428,800( قــدره 
وكليــة  جامعــة   )17( لصالــح 
حملــة  ضمــن  غــزة،  بقطــاع  عاملــة 
مــن  الجامعيــة  الرســوم  تســديد 
ومتابعــة  املوظفــني،  مســتحقات 
للموظفــني  مســاعدات  رصف 
عــالج  ألغــراض  مســتحقاتهم  مــن 

ســاهمت يف تنظيــم ملــف متويــل 
لهيئــة  التابــع  الصغــرية  املشــاريع 
تشــجيع االستثامر بوزارة االقتصاد 
لجــان  يف  وشــاركت  الوطنــي، 
املركزيــة  والعطــاءات  اإليجــارات 
وتحديــد  األســعار  وعــروض 
والبيــع  الرأســاملية  االحتياجــات 
بالــوزارات  الخاصــة  والتكهــني 

املختلفة.
أوجه األنفاق

واستعرض أبو هني أوجه رصف كل 
النفقــات وفقــًا للموازنة املعتمدة، 
املوظفــني،  رواتــب  مثــل: 
املؤقــت،  التشــغيل  ورواتــب 
ورواتــب  املتقاعديــن،  ورواتــب 
ومســاعدات  والجرحــى،  األرسى 
وحقــوق  العــودة"،  "مســريات 
واملعاشــات،  والتأمــني  الغــري، 
أيضــا  العامــة.  الثانويــة  ومكافــآت 
لــكل  التشــغيلية  رصف املوازنــات 
ونفقــات  واملؤسســات،  الــوزارات 
البلديــات،  ودعــم  املستشــفيات، 
املورديــن،  شــيكات  ورصف 
وإعداد وتدقيق رواتب املوظفني 
مــع املحافظــة عــى نســبة الــرصف 
60 باملئة، والحد األدىن )1800( 

شيقل.
والرقابــة  بــاإلرشاف  يتعلــق  وفيــام 

حــاالت مرضية، وأطفــال األنابيب، 
والزواج، والوفاة.

مشاريع تطويرية
املاليــة  وزارة  أن  هــني  أبــو  وذكــر 
مثــل  تطويريــة  مشــاريع  نفــذت 
تجهيــز مبنــى للتخليــص الجمــريك 
وتوســعة  ســامل،  أبــو  كــرم  بحاجــز 
مركــز توزيــع الوقود املرصي ضمن 
ســعتها  البالغــة  الثالثــة  املرحلــة 
لتصبــح  إضافيــة،  لــر  ماليــني   )6(
السعة اإلجاملية ملركز الوقود )9( 

ماليني لر.
النظــام  وتطويــر  حوســبة  وكذلــك 
املــايل العــام وفق أســلوب الرامج 
واألداء، ومتابعــة العمــل عليــه يف 
تنفيــذ املوازنــة وعلميــات الــرصف 
حوســبة  مــن  واالنتهــاء  واإلغــالق، 
بإعــداد  خــاص  نظــام  وتطويــر 
واســتخدامه  العامــة،  املوازنــة 
إلعــداد  الحكوميــة  الدوائــر  يف 
2023م،  لعــام  موازناتهــا  مــروع 
وحوســبة إجــراءات خصــم الســداد 
لصالــح  املســتحقات  مــن  اآليل 
رشكــة الكهربــاء مــن خــالل الحافظة 
وزارة  مــع  بالتعــاون  اإللكرونيــة 
االتصــاالت ورشكــة الكهربــاء، وفــق 

أبو هني.
املاليــة  وزارة  أن  إىل  ولفــت 

) تصوير/ يارس فتحي ( جانب من اللقاء   

عــى ســري األعــامل فبــني أبــو هــني 
قانــون  إنجــاز  يف  متثلــت  أنهــا 
2023م  لعــام  العامــة  املوازنــة 
واألداء،  الرامــج  أســلوب  وفــق 
محوســب  برنامــج  وباســتخدام 
املوازنــة،  إلعــداد  الــوزارة  صممتــه 
للــوزارة  التشــغيلية  الخطــة  وإنجــاز 
اإلطــار  وفــق  2023م  لعــام 
لألعــوام  الحكومــي  اإلســراتيجي 
 )275( وتنفيــذ  2024-2022م، 
عــى  تفتيشــية  ميدانيــة  زيــارة 
زيــارة  و)340(  الوقــود،  محطــات 
الغــاز،  محطــات  عــى  تفتيشــية 
ضبــط  محــرض   )85( وتحريــر 
الحكوميــة  الجهــات  مــن  بالتعــاون 
يقــارب  مــا  وإغــالق  املختصــة، 
لتعبئــة  عشــوائية  نقطــة   )142(
بالتعــاون  للقانــون،  مخالفــة  الغــاز 

مع الجهات الحكومية املختصة.
املاليــة  وزارة  أن  عــى  وشــدد 
لالســتمرار  الجــاري  العــام  تســعى 
الحكوميــة  اإليــرادات  تعزيــز  يف 
مبــا يتــالءم مــع الوضــع االقتصــادي 
العدالــة  يحقــق  ومبــا  القائــم، 
النفقــات  وترشــيد  االجتامعيــة، 
إىل حدهــا األدىن، وإحــكام عمليــة 
املعامــالت  كل  وتدقيــق  الرقابــة، 
املاليــة مبــا يحقــق مبــادئ النزاهــة 

املــال  عــى  والحفــاظ  والشــفافية 
العام.

البرنامج المالي الموحد
وزارة  اســتعرضت  الســياق،  يف 
الرنامــج  أمــس،  بغــزة،  املاليــة 
املــايل املوحــد الخــاص بالــوزارات 
أعــادت هندســة  الــذي  الحكوميــة، 
مرونــة  أكــر  ليصبــح  عملياتــه، 
الرامــج  مــع  التعامــل  يف  وفاعليــة 

واألنشطة الخاصة باملوازنة.
املاليــة  الرامــج  مســؤول  وقــال 
الخطيــب،  أحمــد  م.  الــوزارة  يف 
بشــأن  عقدتهــا  عمــل  ورشــة  يف 
الرنامج: إن النظام يتمتع بالعديد 
مــن املزايــا التــي أضيفــت لتســهل 
العمل عى مستخدميه، إذ اعتمد 
اإللكــروين  الربــط  عــى  بنائــه  يف 
الداخليــة،  الــوزارة  أنظمــة  مــع 
العــام  املــايل  النظــام  ســيام  وال 
وأضــاف  املوازنــة.  إعــداد  ونظــام 
الخطيــب أن النظــام الجديــد يوفــر 
ســالمة  ويضمــن  والجهــد  الوقــت 
ميــزة  عــى  ويتشــمل  اإلجــراءات، 
للمتغــريات  اآلنيــة  اإلشــعارات 
يرســل  إذ  النظــام،  عــى  تتــم  التــي 
العالقــة  صاحــب  إىل  إشــعاًرا 
عــّد  بــدوره،  اإلجــراء.  ملتابعــة 
مديــر دائــرة تطويــر املوازنــة أســامة 
نقلــة  الجديــد  النظــام  دهــامن 
فمكــن  الــوزارة،  أنظمــة  يف  نوعيــة 
االســتعالم  مــن  الــوزارات  منــدويب 
وعمــل  والرامــج  الهيــاكل  عــن 
الخاصــة  والتنزيــالت  املناقــالت 
بهم دون الرجوع إىل اإلدارة العامة 
مهنــديس  أن  إىل  الفًتــا  للموازنــة، 
بالــوزارة  املعلومــات  تكنولوجيــا 
أنجــزوا نظــام إعــداد املوازنــة الــذي 
مكــن الــوزارات مــن إدخــال موازنتها 
بخــالف  إلكرونًيــا  املــايض  العــام 

األعوام السابقة.
وبــني مديــر دائــرة الرمجــة م. نائــل 
اليازجــي أن دائرتــه تســعى جاهــدة 
الرقميــة  للــوزارة  الوصــول  إىل 
يف  الحديثــة  التقنيــات  مبواكبــة 
بــني  اإللكــروين  والربــط  الرمجــة، 

األنظمة.

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 87 /2023(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: بالل 
أحمــد خــرض خضــري مــن ســكان غــزة هويــة رقــم 804673903 بصفتــه وكيــال 
عن: إبراهيم طارق توفيق عايديه ومريفت طارق توفيق عايديه ونائلة طارق 

توفيق عايديه وكرمه طارق توفيق أحمد عايديه
- مبوجــب وكالــة رقــم: ش ق 2019/55 صــادرة عــن ســفارة دولــة فلســطني 
بالرقــم  غــزة  خارجيــة  مــن  واملصدقــة  والباســفيك/  ونيوزلنــدا  اســراليا  يف 

 2021/12491
- رقــم الوكالــة الرقــم الخــاص 98 الرقــم العــام 5738 الســجل 1521/2019 

صادرة عن الدمام/ واملصدقة من خارجية غزة بالرقم 2021/12492 
القاهــرة/  عــن  صــادرة   2019/3604 صفحــة   21 ســجل  الوكالــة  رقــم   -

واملصدقة من خارجية غزة بالرقم 2021/12490 +
- رقم الوكالة 03200/2019 صادرة عن برلني/ واملصدقة من خارجية غزة 

بالرقم 2021/12489 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / افراز يف 

القطعة 724 القسيمة 270 املدينة غزة الدرج 
مــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بدون أدىن مســؤولية عى 

سلطة األرايض، التاريخ:  2023/1/29م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع ارض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 89 /2023(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
رشدي عبد الله عوده أبو زايد من سكان الزوايدة هوية رقم 920619608 
بصفتــه وكيــال عــن: منــى خــرض ســامل أبــو زايــد وعبــد الله ونــداء ودعــاء أبناء/ 

يوسف عبد الله أبو زايد
مبوجب وكالة رقم: 1872/2020 صادرة عن كاتب عدل دير البلح 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 2339 القسيمة 3 املدينة النصريات 
مــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعــالن وبخــالف ذلــك ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف 
حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل 
الوكيل املســؤولية الكاملة عن اســتخدام الوكالة بدون أدىن مســؤولية عى 

سلطة األرايض، التاريخ:  2023/1/29م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 76 /2023(
يعلن للعموم أنه تقدم لإلدارة العامة لألرايض والعقارات بغزة السيد: سناء 
أســعد توفيق عايديه من ســكان غزة هوية رقم 927261875 بصفته وكيال 

عن: خالد أحمد توفيق عايديه 
مبوجــب وكالــة رقــم: 120 م و ع م /2022 صــادرة عــن الريــاض/ واملصدقــة 

من خارجية غزة بالرقم 2022/10564 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 724 القسيمة 270 املدينة غزة الدرج 
مــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة 
لــألرايض والعقــارات خــالل مــدة أقصاهــا خمســة عــر يومــا مــن تاريــخ هــذا 
اإلعالن وبخالف ذلك سوف يتم البدء يف إجراءات فتح املعاملة. ويف حال 
تبني إشــكاليات يف الوكالة أو وفاة املوكل أو أحد املوكلني يتحمل الوكيل 
املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام الوكالــة بــدون أدىن مســؤولية عــى ســلطة 

األرايض،  التاريخ:  2023/1/26م
مسجل أرايض غزة 
أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

مكتب رئيس سلطة األرايض
املوضوع/ إعالن عن بيع أرض مبوجب وكالة  

لدى اإلدارة العامة لألرايض والعقارات رقم ) 88 /2023(
يعلــن للعمــوم أنــه تقــدم لــإلدارة العامــة لــألرايض والعقــارات بغــزة الســيد: 
محمد اسعد توفيق عايديه من سكان غزة هوية رقم 927261891 بصفته 
وكيــال عــن: رجــاء وناديــة وجميلــة أبنــاء/ أحمــد توفيــق عايديــة ودولــت طــارق 
توفيق عايدية ومحمد زياد توفيق عايدية وطارق زياد توفيق عايديه وخالد 

زياد توفيق عايدية ويارا زياد توفيق عايديه 
- مبوجب وكالة رقم: 2020 / 35830653 صادرة عن الدمام/ واملصدقة 

من خارجية غزة بالرقم 2021/12453 
مــن  واملصدقــة  الدمــام/  عــن  صــادرة   35903470/2020 رقــم  وكالــة   -

خارجية غزة بالرقم 2021/12452 
مــن  واملصدقــة  الدمــام/  عــن  صــادرة   35902870/2020 رقــم  وكالــة   -

خارجية غزة بالرقم 2021/12454 
الريــاض/ واملصدقــة مــن  401983762/2020 صــادرة عــن  - وكالــة رقــم 

خارجية غزة بالرقم 2021/12456 
- وكالة رقم 3661399/2020 صادرة عن الرياض/ واملصدقة من خارجية 

غزة بالرقم 2021/12455 
موضوع الوكالة: إجراء معاملة انتقال / بيع /مبادلة /رهن / إفراز يف 

القطعة 724 القسيمة 270 املدينة غزة الدرج 
مــن لــه أي اعــراض بهــذا الشــأن عليــه التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة العامــة لــألرايض 
والعقارات خالل مدة أقصاها خمسة عر يوما من تاريخ هذا اإلعالن وبخالف ذلك 
ســوف يتــم البــدء يف إجــراءات فتــح املعاملــة. ويف حــال تبــني إشــكاليات يف الوكالــة 
أو وفــاة املــوكل أو أحــد املوكلــني يتحمــل الوكيــل املســؤولية الكاملــة عــن اســتخدام 

الوكالة بدون أدىن مسؤولية عى سلطة األرايض، التاريخ:  2023/1/29م
مسجل أرايض غزة - أ. عرايب حمدي أبو شعبان 

دولة فلسطني
سلطة األرايض 

لجنة تصحيح األسامء
إعالن بشأن تصحيح اسم يف سجالت الطابو 

ليكــن معلومــًا للجميــع بــأن الســيد/ امــري احســان محمــد الهنــدي من ســكان غزة 
هويــة رقــم/ 911020204 قــد تقــدم بطلــب لتصحيــح اســم مورثتــه/ فاطمــة 
حنفي محمد زينو واملسجل خطأ يف سجالت الطابو باسم/فاطمة حنفي زينو 

القطعة 698 القسيمة 41 أرايض 
إىل االسم الصحيح له// فاطمة حنفي محمد زينو 

لــه  فمــن  الطلــب  بهــذا  علــاًم  الجميــع  تحيــط  املختصــة  اللجنــة  فــإن  لذلــك 
لــألرايض  العامــة  التقــدم باعراضــه إىل اإلدارة  بهــذا الشــأن عليــه  اعــراض 
والعقــارات )الطابــو( خــالل مــدة أقصاها خمســة عر يومًا مــن تاريخ اإلعالن 

وإال فسيتم التصحيح يف سجالت الطابو كام هو مشار إليه يف اإلعالن.
التاريخ: 2023/1/26م

رئيس لجنة تصحيح األسامء
أ . عرايب أبو شعبان

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء 

دائرة تنفيذ محكمة بداية غزة 
إخطار لتنفيذ حكم صادر عن دائرة تنفيذ محكمة 

بداية غزة يف القضية التنفيذية رقم 2022/16234
إىل املنفذ ضده/ شهري صالح شعبان عوض 

الكمبيــاالت  يف  غــزة  بدايــة  محكمــة  مــن  ضــدك  الصــادر  للحكــم  طبقــا 
املســتحقة الدفــع والصــادرة لصالــح طالــب التنفيــذ/ محمــد صابــر حســین 
أمريــي  )ألــف وخمســون دوالر   $ 1050 مســعود حســني والبالــغ قيمتهــا 
فقط ال غري( والقايض بإلزامك بدفع قيمة الكمبياالت مبلغ وقدره 1050$ 

لصالح طالب التنفيذ باإلضافة إىل رسوم ومصاريف القضية. 
لذلك عليك الحضور إىل دائرة التنفيذ يف غضون أسبوعني وإذا مل تحرض 
خــالل املــدة املذكــورة فإنــك تعــد ممتنعــا عــن التنفيــذ ومــن ثم تبــارش دائرة 

التنفيذ إجراءات التنفيذ الجري، حرر يف 2023/1/26
مأمور تنفيذ محكمة بداية غزة 
أ. رامي صلوحة

دولة فلسطني 
السلطة القضائية 

املجلس األعى للقضاء الرعي 
محكمة الشيخ الرضوان الرعية االبتدائية 

إعالن وراثة صادرة عن محكمة الشيخ رضوان الرشعية
يف  املؤرخــة  بغــزة  املختــار  مــن  موقعــة  مضبطــة  املحكمــة  لهــذه  قدمــت 
2023/1/29م تتضمــن أن محمــد وائــل بــن شــكيب بن يحيــى األنصاري من 
غــزه وســكان النــرص ويحمــل هويــة رقــم 921386447 قــد تــويف إىل رحمــة 
واالنتقــايل يف  الرعــي  إرثــه  وانحــرص  2023/1/21م  بتاريــخ  تعــاىل  اللــه 
زوجتــه ختــام بنــت صالــح بــن محمــد ابــو حصــرية املشــهورة األنصــاري ويف 
أوالد أخيه الشقيق/ محمد عاهد املتويف قبله وهام شوكت وأحمد فقط. 
وال وارث لــه ســوى مــن ذكــر وليــس لــه وصيــة واجبــة أو اختياريــة وال أوالد كبــار 
توفوا حال حياته وتركوا ورثة ســوى من ذكر وألجل تســجيل حجة وراثة تبني 
نصيب كل وارث رشعا وانتقاال أعطيت هذه املضبطة موقعة مني حســب 
األصول، فمن له حق االعراض عى هذه املضبطة مراجعة محكمة الشــيخ 

رضوان الرعية خالل مدة خمسة عر يوما من تاريخ النر. 
وحرر يف 7/رجب /1444هــ وفق 2023/1/29م

قايض محكمة الشيخ رضوان الرعية 
القايض/ محمد عديل الشاعر

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 )F1( إيداع املخطط التفصييل للمنطقة رقم
)املسامة بالفرطة(
منطقة تنظيم: بيت حانون

قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936
تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيــم املدن مبحافظات غــزة عن قرارها رقم 
)34( بجلستها رقم )2022/23( املنعقدة بتاريخ 2022/11/3 املتضمن 
إيــداع املخطــط التفصيــيل للمنطقــة رقــم )F1( )املســامة بالفرطــة( املــار يف 
القســائم رقــم )8-2-22-24( مــن القطعــة رقــم )583( والقســائم رقــم )17-
-26-25-24-23-22-7-4-3-2-5-6-40-39-12-13-14-45-16

28-29-32-33-35-38-34-31-30-18-11-19-20( مــن القطعــة رقــم 
)584( لالعراض خالل مدة ستني يومًا من تاريخ هذا اإلعالن.

وعليــه فإنــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــروع االطالع عى خارطــة املروع مجانًا خالل 
اللجنــة  مكتــب  إىل  عليــه  االعراضــات  وتقديــم  الرســمي  الــدوام  ســاعات 

املحلية للبناء والتنظيم ببلدية بيت حانون
)وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ(

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

"االقتصاد" تنظم جوالت 
تفقديـة على منشـآت 

صناعية جنوب القطاع
غزة/ فلسطني:

نظمــت وزارة االقتصــاد الوطنــي أمــس، جــوالت تفقديــة عــى منشــآت صناعية 
يف محافظتي خانيونس ورفح جنويب قطاع غزة.

وحسب بيان صادر عن الوزارة تابعت طواقم الدائرة خالل الجوالت العمليات 
اإلنتاجيــة ملصانــع الرنجــة والســمك اململــح واملخلــالت وجميــع التجهيــزات 

لهذه املنتجات املوسمية مبناسبة قرب حلول شهر رمضان املبارك.
ووجهــت الطواقــم خــالل الجــوالت النصائــح والتوجيهات التي من شــأنها الرقي 

بعمل هذه املصانع لتقديم منتجات ذات جودة عالية.
وأكــد رئيــس قســم الصناعــات الغذائيــة يف دائــرة الرقابــة الصناعيــة د. محمــود 
الســيقيل رضورة التــزام املصانــع الحفــاظ عى مســتوى الجودة املقدم خالل 

عملية اإلنتاج، ومطابقة املنتجات للمواصفات واملعايري الفلسطينية.
وأكــدت الطواقــم رضورة التــزام إجــراءات الرخيــص الصناعــي للحصــول عــى 
الرخصــة الصناعيــة وإحضــار املوافقات املطلوبة للوزارة، وتنفيذ املالحظات 

الفنية من اللجنة التي تتابع عمل كل املنشآت يف قطاع غزة.

وفد رجال أعمال ليبي 
يزور فلسطين مطلع 

الشهر المقبل
رام الله/ فلسطني:

أعلنت وزارة االقتصاد برام الله أمس، عن زيارة مرتقبة لوفد رجال أعامل ليبي 
لفلســطني مطلــع الشــهر املقبــل لتوطيــد وتعزيــز عالقــات التعــاون االقتصادية 

واستكشاف الفرص االستثامرية املتاحة.
وبينــت الــوزارة يف بيــان صــادر عنهــا أن أجنــدة الوفد ترتكز عــى تطوير وتعزيز 
عالقات التعاون بني رجال األعامل الفلسطينيني ونظرائهم الليبيني، والسعي 
نحو إقامة رشاكات استثامرية بني البلدين، إضافة إىل زيارات ميدانية وعقد 
التواصــل  لتعزيــز  مهمــة  الزيــارة  وعــدت  املحافظــات.  مــن  عــدد  لقــاءات يف 
بالنفــع  تعــود  اســتثامرية مشــركة  وإقامــة رشاكات  البلديــن،  بــني  والتنســيق 
عــى اقتصــاد البلديــن عــالوة عــى توظيــف الخــرات الفلســطينية يف جميــع 

املجاالت للمساهمة يف نهضة ليبيا.
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إقبـــال ضعيـف على التصويـت في 
الجولــة الثانيـــة من انتخابـات تونس

تونس/ وكاالت:
االقــراع  مراكــز  الهــدوء  ســاد 
مــن  الثانيــة  الجولــة  يف  التونســية 
مل  التــي  الربملانيــة  االنتخابــات 
جولتهــا  يف  اإلقبــال  نســبة  تتعــد 
األوىل 11 باملئة، وهي نسبة قال 
منتقــدو الرئيــس قيــس ســعيد إنهــا 
تقوض حديثه عن الدعم الشعبي 
واســعة  السياســية  لتغيرياتــه 

النطاق.
السياســية  األحــزاب  وقاطعــت 
معظــم  فــإن  ثــم  ومــن  التصويــت 

املرشحني مستقلون.
وقالــت هيئــة االنتخابــات إن نســبة 
بلغــت  التصويــت  عــى  اإلقبــال 
4.7 باملئة بحلول الساعة 11 من 
صباح أمس أي بعد ثالث ساعات 
من فتح مراكز االقراع. وكانت قد 
أعلنــت عــن نســبة إقبــال عنــد نحــو 
ثالثة باملئة يف العارشة من صباح 
يــوم التصويــت يف الجولــة األوىل 

الشهر املايض.
وستعتمد هيئة االنتخابات نسب 
إقبال الدور الثاين كنســبة رســمية 
الربملانيــة.  االنتخابــات  لــكل 
وقالــت املعارضــة إنهــا تخــى أن 
تحاول السلطات تضخيم األرقام.

وقــال نجيــب الســاحيل )40 عاما( 
وهــو ميــر بجــوار مركــز اقــراع خــاو 
يف حي التحرير بتونس قبل وقت 
التصويــت  بــدء  مــن موعــد  قصــري 
أنــا لســت مهتــا... ســأذهب  "ال 
ألبحــث عــن الخبــز وأعــود ألقــي 

هذا اليوم البارد يف البيت".
مل  إنــه  رويــرز  مــن  صحفــي  وقــال 
الدقائــق  خــالل  ناخبــني  أي  يظهــر 
العرشين التي قضاها داخل مركز 
اقراع بعد بدء التصويت رسميا.

وأصــدر ســعيد مرســوما بانتخــاب 
ســيكون  الــذي  الجديــد،  الربملــان 
بــال ســلطة يف األغلــب، يف إطــار 
نظــام رئــايس تبنــاه الرئيــس بعدمــا 
 2021 الســابق يف  الربملــان  حــل 
وتوىل سلطات واسعة يف الدولة.

الرئيــس  ســعيد  منتقــدو  ويتهــم 
النظــام  لتفكيــك  بالســعي 
يف  بــه  املعمــول  الدميقراطــي 
التــي   2011 ثــورة  منــذ  تونــس 

ورضوريــة إلنقــاذ تونــس مــن كســاد 
اقتصادي وأزمة سياســية استمرت 
بالخيانــة  منتقديــه  واتهــم  ســنوات 
إجــراءات  اتخــاذ  عــى  وحــث 

ضدهم.
أزمة اقتصادية

مــن  باإلحبــاط  الشــعور  زاد 
السياســة يف تونس بســبب األزمة 
التفاقــم  يف  اآلخــذة  االقتصاديــة 
يف  نقــص  إىل  أفضــت  والتــي 
ودفعــت  واألدويــة  األغذيــة  بعــض 
للحصــول  الســعي  إىل  الحكومــة 

عى دعم مايل دويل.
موديــز  وكالــة  وخفضــت 
تصنيــف  االئتانيــة  للتصنيفــات 
الجمعــة  يــوم  التونــي  الديــن 
املــايض قائلة إن البالد ســتتخلف 
قــروض  ســداد  عــن  األرجــح  عــى 

سيادية.
يقــي  الســابق  النظــام  وكان 
يف  القيــادة  للربملــان  يكــون  بــأن 
تضــع  التــي  الحكومــات  اختيــار 
سياسة الدولة وتدير شؤون البالد 
اليومية. ومل يكن الرئيس مســؤوال 
الشــؤون  عــن  إال  مبــارش  بشــكل 

الخارجية والدفاع.
الجديــدة  ســعيد  قواعــد  لكــن 
للرئيــس  خاضعــا  الربملــان  تجعــل 
مبســؤولية  اآلن  يضطلــع  الــذي 

أشــعلت فتيــل احتجاجــات الربيــع 
املنتقــدون  ويصــف  العــريب. 
التصويــت  عــى  اإلقبــال  ضعــف 
يف الجولــة األوىل مــن االنتخابــات 
كانــون  ديســمرب  يف  الربملانيــة 
األول بأنــه دليــل عــى أن تغيــريات 

سعيد ال تحظى بتأييد شعبي.
كان  التحريــر  بحــي  مقهــى  ويف 
منجــي العيــوين الوحيــد الــذي قال 
إنه قد يديل بصوته من بني سبعة 

رجال يرشبون القهوة.
أذهــب  رمبــا  أدري  "ال  وقــال 
أنــه  متأكــدا  لســت  الحقــا... 

سيتغري يشء".
عــاد "ال  ُيدعــى  آخــر  وقــال رجــل 
لــن أقــرع... الرئيــس يقرر كل يش 
لوحــده وال يهتــم بنــا... أنــا أيضــا ال 

أهتم به وال بانتخاباته".
بحــي  آخــر  اقــراع  مركــز  ويف 
مــن  قلــة  هنــاك  كانــت  التضامــن، 
وقــال  يبــدو.  مــا  عــى  الناخبــني 
أحدهم وُيدعى رضا إنه سيصوت 
مــن  الرغــم  عــى  لســعيد  تأييــدا 
ســيلعبه  الــذي  املحــدود  الــدور 

الربملان.
ألين  ليــس  أصــوت  "نعــم  وتابــع 
بــل  الربملــان...  مــن  شــيئا  أنتظــر 

دعا للرئيس قيس سعيد".
وأضــاف "إنــه رجــل نظيــف يحــارب 

منظومة فاسدة".
ويقول الرئيس إن إجراءاته قانونية 

)األناضول( أحد مراكز االقراع التونسية 

تشــكيل الحكومــة وإقالتهــا. وتحــد 
األحــزاب  دور  مــن  أيضــا  القواعــد 
إدراج  يجــري  حيــث  السياســية 
للربملــان  املرشــحني  أســاء 
اإلشــارة  دون  فحســب  بأســائهم 

إىل انتائهم الحزيب.
ومنــذ جولة ديســمرب كانــون األول، 
مــن  الرســمي  التلفزيــون  زاد 
أمــس  يــوم  انتخابــات  تركيــزه عــى 
بــني  مناظــرات  عــرب  ذلــك  مبــا يف 
املرشــحني. وقالــت املعارضــة إن 
هــذا يــأيت يف إطــار جهــود الدولــة 

لزيادة اإلقبال عى التصويت.
املســتقل  شــاهد،  مرصــد  وذكــر 
مســتوى  أن  االنتخابــات،  ملراقبــة 
ضعيفــا  كان  الناخبــني  مشــاركة 
للغايــة يف ســاعة مبكــرة من صباح 
أمس وأنه رصد استخدام سيارات 
تابعة لسلطات محلية لنقل بعض 

الناخبني إىل اللجان.
وهــو  الجديــدي،  ماهــر  وقــال 
االنتخابــات،  بهيئــة  مســؤول 
األســبوع  إف.إم  شــمس  لراديــو 
املايض إنه يتوقع أن تراوح نسبة 

التصويت بني 20 و30 باملئة.
الســاعة  مــن  التصويــت  واســتمر 
السادســة  إىل  صباحــا  الثامنــة 
 1700 إىل   0700 )مــن  مســاء 

بتوقيت جرينتش(.

دولة فلسطني 
املجلس األعى للقضاء

دائرة التنفيذ - محكمة بداية شال غزة
قامئة رشوط بيع يف القضية التنفيذية 2017/826 

دائرة تنفيذ محكمة بداية شامل غزة
2023/1/19م  بتاريــخ  الصــادر  التنفيــذ  قــايض  الســيد  قــرار  عــى  بنــاًء 
ذمــة  عــى  البيــع  رشوط  قامئــة  بإعــداد  التنفيــذ  مأمــور  بتكليــف  والقــايض 
القضية التنفيذية املذكورة أعاله واملتكونة فيا بني طالب التنفيذ/ حاتم 

كامل محمد عابد واملنفذ ضده / ماجد حامد بكري اليازجي.
وموضــوع القضيــة التنفيذيــة هــو تنفيــذ االلتــزام الــوارد يف الســند التنفيــذي وهــو 
دوالر  ألــف  وخمســون  مائــة   )$  150.000({ وقــدره  مبلــغ  تحصيــل  عــن  عبــارة 
أمريــي{ باإلضافــة للرســوم واملصاريــف قيمــة تعهـــد ســند ديــن منظــم يحمل رقم 
)2013/4108( صــادر عــن كاتــب عــدل جباليــا، وبتاريــخ 2017/1/29 تــم فتــح 
القضيــة التنفيذيــة لــدى دائــرة تنفيــذ محكمــة صلــح جباليــا وتبلــغ املنفــذ ضــده 
بإخطــار التنفيــذ بالقضيــة التنفيذيــة حســب األصــول، وبتاريــخ 2017/4/19 تــم 
إيقاع الحجز التنفيذي عى أرض القســيمة رقم 58 من القطعة رقم 1818 وهي 
أرض فارغــة مســاحتها 450 مــر مربــع، وبتاريــخ 2022/9/5م تــم وضع يد مأمور 
التنفيــذ عــى أرض القســيمة رقــم 58 مــن القطعــة رقــم 1818 وهــي أرض فارغــة 
مساحتها 450 مر مربع والذي يحدها من الرشق أرض مجدي اليازجي ويحدها 
مــن الشــال شــارع عــرض 6 مــر وواجهــة بطــول 31.50 مــر مربــع ويحدهــا مــن 
الجنــوب أرض ملــك اليازجــي، وبتاريــخ 2022/9/5م تم تثمني األرض املحجوزة 
تنفيذيــًا مببلــغ وقــدره )72.000( اثنــان وســبعون ألــف دينــار أردين{ بقيمــة املــر 

الواحد 160 دينار أردين )450 مر مربع مساحة األرض × 160 دينار أردين(.
وبنــاء عــى مــا ســبق يتــم تعيــني جلســة لالعراضــات بــإذن اللــه يــوم الخميس 
لدائــرة  بــه  التقــدم  اعــراض  أي  لديــه  مــن  فعــى  2023/3/2م،  املوافــق 
التنفيــذ حتــى موعــد أقصــاه  أمــام مأمــور  غــزة  بدايــة شــال  تنفيــذ محكمــة 
2023/2/27م وعــى أن يتــم تحديــد جلســة بيــع باملــزاد العلنــي يوم األحد 

املوافق 2023/4/2م لدى محكمة بداية شال غزة.
مأمور تنفيذ محكمة بداية شال غزة - األستاذ/ جال حمدي النمرة

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء

لدى دائرة صلح شال غزة املوقرة
يف القضية رقم 1999/242م

يف الطلب رقم 2022/1307م )نرش مستبدل(
املســتدعون / 1. فــؤاد محمــد محمــد مهــره مــن جباليــا البلــد - بجــوار ســوق 
البلد - هوية رقم )953827953(، 2. سالمة محمد محمد مهره من جباليا 
البلــد بجــوار ســوق البلــد هويــة رقــم )906559497(، 3. عبــد الرحمن محمد 
محمد مهره من جباليا البلد - بجوار سوق البلد-هوية رقم )801474354(، 
4. ســامية محمــد محمــد مهــره مــن جباليــا البلــد - بجــوار ســوق البلــد - هويــة 
رقــم )800334930(، 5. ريــم محمــد محمــد مهــره مــن جباليــا البلــد -بجــوار 
محمــد  ســالمة  العــديل  وكيلهــا   )801775057( رقــم  هويــة   - البلــد  ســوق 
)906559497(، وجميعهــم ورثــة  رقــم  محمــد مهــره مبوجــب وكالــة تحمــل 
مورثهــم املرحــوم/ محمــد محمــد عمــر مهــرة وورثــة مورثــة املدعــني مــن الثاين 
وحتى الخامس / هيجر سید رمضان مهره،  وكيالهم املحاميان/ عبد الحليم 

محمد حمديه ويوسف عنان الربش جوال/ 0599831455
املستدعى ضدهم/ 1. أحمد عز الدين محمد عمر مهرة - من جباليا البلد 
قرب حراء شارع الشهيد محمود مهرة، 2. خرضة عز الدين محمد عمر مهرة 

- من جباليا البلد قرب حراء شارع الشهيد محمود مهرة.
3. صفية أحمد مويس مهرة - من جباليا البلد قرب حراء شارع منصور مهرة.

عليهــم  املدعــى  وهــم  ضدهــم  املســتدعى  تبليــغ  تبلیــغ:  موضــوع 
)12+13+22( بطريق النرش املستبدل حسب األصول

مذكرة تبليغ بالنرش املستبدل
إىل املســتدعى ضدهــم )املدعــى عليهــم / 1. أحمــد عــز الديــن محمــد عمــر 
مهــرة، 2. خــرضة عــز الديــن محمــد عمــر مهــرة 3. صفيــة أحمــد مــوىس مهــرة( 
مبــا أن املدعــني قــد أقامــوا عليكــم القضيــة رقــم 1999/242 صلح شــال غزة، 
نوعهــا: إزالــة شــيوع اســتنادًا إىل مــا يدعيــه املدعيــني يف الئحــة دعواهم لذلك 
للــرد عــى الئحــة الدعــوى، كــا يقتــي  عليكــم الحضــور إىل هــذه املحكمــة 
عليكــم أن تودعــوا قلــم هــذه املحكمــة ردكــم التحريــري خــالل خمســة عرش يوما 
مــن تاريــخ تبليغكــم هــذه املذكرة.علــًا بأنــه قــد حــدد لهــا جلســة يــوم األربعــاء 
املوافــق 2023/02/23 لنظــر الدعــوى. وليكــن معلومــًا لديكــم أنــه إذا تخلفتم 
عن الحضور سيتم النظر بالدعوى باعتباركم حارضين، غزة يف 2023/1/26م
رئيس قلم محكمة صلح شال غزة
أ. هاين إساعيل الهندي

دولة فلسطني
املجلس األعى للقضاء
محكمة صلح خان يونس

يف الطلب رقم 2023/29
يف القضية املدنية رقم 2022/1920

املســتدعية / ســمرية عبد الســالم ســليم عاشــور - ســكان خان يونس - هوية 
رقــم )955740873( باألصالــة عــن نفســها وباإلضافــة لباقــي ورثــة املرحــوم 
والدهــا وبوكالتهــا عــن شــقيقها/ ســليم عبــد الســالم ســليم عاشــور مبوجــب 
وكالة صادرة عن القنصلية العامة لدولة فلسطني يف السعودية تحمل الرقم 
13-20220612 بتاريــخ 2022/06/12م وبوكالتهــا عن شــقيقتها سوســن 
عبــد الســالم ســليم عاشــور مبوجــب وكالــة صــادرة عــن ســفارة دولــة فلســطني 

بالسعودية 100/م وع/2022 بتاريخ 2022/03/07م.
وكيلها املحاميان/ ناجي السعدي - سمري عاشور - خان يونس.

املستدعى ضده/ إساعيل عبد القادر اساعيل الشاعر - سكان خان يونس 
- منتصف شارع جالل - العقار املالصق لربج الفرا - محل اجهزة كهربائية.

نوع الدعوي/ إخالء مأجور النقضاء مدة عقد االيجار
قيمة الدعوي/ 2500 دينار أردين )الفان وخمسائة دينار أدرين(.

مذكرة حضور بالنرش املستبدل
يف القضية املدنية رقم 2022/1920 محكمة صلح خانيونس

إىل املســتدعى ضــده املذكــور أعــاله مبــا أن املســتدعية قــد أقامــت عليــك 
القضيــة املدنيــة رقــم 1920/ 2022 محكمــة صلــح خانيونــس اســتنادا ملــا 
تدعيــه يف الئحــة دعواهــا املرفــق لــك نســخة منهــا ومــن مرفقاتهــا لــدي قلــم 
محكمــة صلــح خــان يونــس لذلــك يقتي عليك الحضــور إىل هذه املحكمة 
بهــذه  التحريــري خــالل خمســة عــرش يومــا مــن تاريــخ تبلغــك  وإيــداع ردك 
املذكــرة، علــا بأنــه قــد تحــدد لنظــر الدعــوى جلســة 2023/02/28 وليكــن 
معلومــا لديــك أنــك أذا تخلفــت عــن ذلــك يجــوز للمســتدعية أن تســري يف 

دعواها حسب األصول، تحريرًا يف 2023/01/29م
رئيس قلم محكمة صلح خانيونس / أ. أحمد مهدي

إعالن تسجيل مركبة
أعلــن أنا/عبــد الكريــم عامــر عبــد الكريــم عجــور  مــن ســكان/ غــزة  وأحمــل 
هوية رقم )421411414 ( عن رغبتي بتسجيل املركبة رقم/ 3294903  
، موديــل/ 2012 ، نــوع/ اســربنزا ،  اللــون/ كحــى  ، وتحمــل شــايص رقــم 
ET1A50712012885، ومحرك رقم AFBL04002  ، واملسجلة سابقًا 

باســم املواطن/عــالء حريــص مهنــا  ويحمــل هوية رقــم/ 912655172 من 
ســكان الزوايــدة  ، حيــث إننــي اشــريت املركبــة ســابقًا وأرغــب بتســجيلها 
عى اسمي لدى دائرة ترخيص غزة، فمن لديه اعراض عى ذلك عليه أن 
يســجل اعراضــه لــدى الدائــرة املذكــورة التابعــة لــوزارة النقــل واملواصــالت 

الفلسطينية، خالل عرشة أيام من تاريخ نرش هذا اإلعالن.

دولة فلسطني
وزارة 

الحكم املحيل
إعالن صادر عن اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة

 )G3( إيــداع مجدد مخطط شــبكة شــوارع املنطقــة رقم
)املسامة بالشوارع الرابطة بني حرم السكة وشارع غزة(

منطقة تنظيم – بيت حانون
قانون تنظيم املدن رقم )28( لسنة 1936

تعلــن اللجنــة املركزيــة لألبنيــة وتنظيم املدن مبحافظات غزة عن قرارها رقم 
)38( بجلستها رقم )2022/25( املنعقدة بتاريخ 2022/12/1 املتضمن 
إيداع مخطط شــبكة شــوارع املنطقة رقم )G3( )املســاة بالشــوارع الرابطة 
-14-13-10-12( رقــم  القســائم  املــار يف  غــزة(  الســكة وشــارع  بــني حــرم 

15-16-17( مــن القطعــة رقــم )577( لالعــراض خــالل مــدة خمســة عــرش 
يومــًا مــن تاريــخ نــرش هــذا اإلعــالن يف الجريــدة الرســمية أو يف صحيفتــني 
يوميتــني محليتــني أيهــا أقــرب، والــذي تــم إعــالن إيداعه يف الســابق ونرشه 

يف جريديت )فلسطني واالستقالل( بتاريخ 2022/9/19.
وعليــه ووفقــًا لنــص املــادة )17( مــن قانــون تنظيــم املــدن رقــم )28( لســنة 
1936 فانــه يجــوز لجميــع أصحــاب الحقــوق يف األرايض واألبنيــة واألمــالك 
األخــرى املشــمولة بهــذا املــرشوع أو بــأي مــرشوع آخــر ســواء بصفتهــم مــن 
أصحــاب هــذه األمــالك أو بأيــة صفــة أخــرى االطــالع مجانــًا عــى املــرشوع 
املعــدل لــدى مكتــب اللجنــة املحليــة للبنــاء والتنظيــم مبقرهــا ببلديــة بيــت 
االعراضــات عليــه خــالل  الرســمي وتقديــم  الــدوام  حانــون خــالل ســاعات 

خمسة عرش يومًا من تاريخ نرش هذا اإلعالن.
وسوف لن يلتفت ألي اعراض يرد بعد هذا التاريخ.

اللجنة املركزية لألبنية وتنظيم املدن مبحافظات غزة 

دولة فلسطني 
وزارة االقتصاد الوطني 
اإلدارة العامة للرشكات 

مراقب الرشكات 
إعالن للعموم

يعلــن مراقــب الــرشكات - أن شــركة أبنــاء عبــد الشــفوق العبادلــة 
وميثلهــا الســيد/ صــالح عبــد الشــفوق العبادلــة ووكيلهــا املحامــي/ ســامر 
بتاريــخ   563458298 رقــم  تحــت  تضامــن  كرشكــة  واملســجلة  االســطل 
شــارع   - )خانيونــس  يف:  فــرع  فتــح  لطلــب  لدينــا  تقــدم   2000/3/4
صــالح الديــن - مقابــل مســجد الهدايــة( ويحــق للرشكــة مارســة اإلعــال 
املنصــوص عليهــا يف غاياتهــا يف الفــرع الجديــد وفقــًا للقانــون ، تحريــرًا يف 

2023/1/29م 
املستشار يعقوب الغندور 
مراقب الرشكات 

حماس: عدوان يخدم الكيان الصهيوني وأهدافه التوسعية

"وول ستريت جورنال": 
الغارة بالمسيرات في إيران 

نفذتها )إسرائيل(
طهران – واشنطن/ وكاالت:

قالــت صحيفــة وول ســريت جورنــال األمريكيــة أمــس: إن الغــارة التــي 
تعرضت منشأة عسكرية إيرانية لها، نفذتها )إرسائيل(.

موقــع  "اســتهداف  أن  أمريكيــني  مســؤولني  عــن  الصحيفــة  ونقلــت 
عســكري بإيــران تزامــن مــع ســعي واشــنطن و)تــل أبيــب( الحتــواء طمــوح 

طهران النووي".
وأضافت أن )إرسائيل( نفذت رضبة رسية مبســرية اســتهدفت مجمعا 

عسكريا يف أصفهان بإيران.
عســكري  مســؤول  عــن  العربيــة  البــث  هيئــة  نقلــت  ذلــك  غضــون  يف 
أمريــي وصفتــه بالكبــري أنــه "مل تقــم أي قــوة عســكرية أمريكيــة بشــن 

هجات أو عمليات داخل إيران".
وفجــر أمــس أفــادت وســائل إعــالم إيرانيــة، بوقــوع انفجــار قــوي، مبنشــأة 
عســكرية يف محافظــة أصفهــان وســط البــالد، فيــا أكــدت وزارة الدفــاع 

تعرض إحدى منشآتها يف املدينة لهجوم "فاشل" باملسريات.
وقــال التلفزيــون اإليــراين الرســمي إن االنفجــار وقــع يف منشــأة لصنــع 

الذخرية تابعة لوزارة الدفاع يف مدينة أصفهان.
بدورهــا، أكــدت محافظــة أصفهــان الحــادث وقالــت إنــه مل يســفر عــن 

سقوط ضحايا.
كا أصدرت وزارة الدفاع االيرانية بيانا قالت فيه إن "إحدى املنشآت 

التابعة لها تعرضت اىل هجوم فاشل بطائرات مسرية صغرية".
وأضافت أن الهجوم "مل يؤد إىل إحداث خلل يف عملها ومهامها كا 

مل يسفر عن وقوع إصابات برشية".
وقالت إن "الهجوم أدى إىل أرضار طفيفة يف سقف املنشأة فقط".

مــن جهتهــا أدانــت حركة املقاومة اإلســالمية حاس "العدوان الغاشــم 
الذي استهدف مدينة أصفهان يف جمهورية إيران بامُلسريات".

وقــال الناطــق باســم الحركــة حــازم قاســم يف تغريــدة عــرب "توير" أمس: 
إنه "عدوان يخدم الكيان الصهيوين وأهدافه التوسعية يف املنطقة".

موسكو تعلن مقتل أكثر 
من 300 جندي أوكراني

موسكو/ وكاالت:
أعلنــت الدفــاع الروســية، أمــس، مقتــل أكــر مــن 300 جنــدي أوكــراين عــى 

محاور عدة.
وقالت يف تقريرها اليومي إن قواتها "أحبطت نشاط 4 مجموعات تخريب 
واســتطالع أوكرانيــة يف مدينــة خاركيــف" شــال رشقــي أوكرانيــا، بحســب ما 

نقلت قناة روسيا اليوم.
وأوضحت أن القوات األوكرانية خرست ما يصل إىل 50 جنديا عى محور 
ليــان، و90 جنديــا عــى  كوبيانســك، و110 جنــود عــى محــور كراســني 
محور دونيتسك، وما يصل إىل 100 جندي بني قتيل وجريح عى محوري 

جنوب دونيتسك وزابوروجيه.
وأشــار التقريــر إىل أن القــوات الروســية واصلــت تنفيــذ عمليــات هجوميــة 

وتقدمها عى محاور دونيتسك وجنوب دونيتسك وزابوروجيه.
ويف 30 ســبتمرب/ أيلــول املــايض، وقــع الرئيــس الــرويس فالدميــري بوتــني 
وثيقــة ضــم مناطق دونيتســك وخريســون ولوغانســك وزاباروجيــا األوكرانية، 

وسط رفض وتنديد واسعني من الغرب.
ويف 24 فرباير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية يف أوكرانيا 

تبعها رفض دويل وعقوبات اقتصادية عى موسكو.
إىل  االنضــام  خطــط  عــن  كييــف  تخــيل  عمليتهــا  إلنهــاء  روســيا  وتشــرط 

كيانات عسكرية، وهو ما تعده األخرية "تدخال" يف سيادتها.

حصيلة وفيات كورونا 
الشهرية في اليابان 

تتخطى 10 آالف ألول مرة
طوكيو/ األناضول:

أعلنــت الصحــة اليابانيــة، أمــس، تســجيل 252 حالــة وفــاة بســبب فــريوس 
كورونــا خــالل 24 ســاعة، لتتجــاوز بذلــك الحصيلــة الشــهرية للوفيــات 10 
آالف للمرة األوىل. وذكرت وكالة أنباء كيودو املحلية أن اليوم األخري سجل 
252 حالة وفاة بالفريوس التاجي لرتفع الوفيات خالل شهر يناير / كانون 

الثاين إىل 10 آالف و124 حالة.
ويف ديســمرب / كانــون األول املــايض لوحــده، لقــي أكــر من 7600 شــخص 
حتفه بسبب كورونا، وهي أعى حصيلة شهرية مسجلة يف ذلك الوقت.

وشهدت اليابان ارتفاعا رسيعا يف الوفيات الناجمة عن جائحة كورونا منذ 
نوفمرب / ترشين الثاين املايض.

و800 شــخص  ألفــا   54 نحــو  أصيــب  فقــد  الصحيــة،  الســلطات  وبحســب 
بكورونا يف عموم البالد، أول من أمس، 533 منهم يف حالة صحية حرجة.

وكانــت طوكيــو قــررت، يف مايــو / أيــار املــايض، تخفيــض تصنيــف كورونــا 
إىل نفــس فئــة اإلنفلونــزا املوســمية وغريهــا مــن األمراض املعدية الشــائعة، 
وهــي خطــوة حاســمة ســتؤدي إىل تطبيــع األنشــطة االجتاعيــة واالقتصاديــة 

يف واحدة من أكرب الدول الصناعية يف العامل.

مصرع 39 شخًصا في 
إثر سقوط حافلة راكب 

في واٍد في باكستان
إسالم أباد/ األناضول:

لقي 39 شخصا عى األقل مرصعهم إثر سقوط حافلة ركاب يف واد جنوب 
غريب باكستان، صباح أمس، بحسب مسؤولني ووسائل إعالم محلية.

ووقــع الحــادث يف بلــدة الســبيال بإقليــم بلوشســتان جنــوب غريب باكســتان، 
والتي تبعد نحو 116 كلم عن كراتيش، العاصمة التجارية للبالد. 

وقــال حمــزة أنجــوم، مســاعد مفــوض الحكومــة يف الســبيال، للصحفيــني: إن 
الحافلــة املنكوبــة كانــت تقــل 48 راكبــا وكانــت يف طريقها من مدينة كويتا 

مركز إقليم بلوشستان إىل مدينة كراتيش.
وأضــاف أن الحافلــة كانــت مرسعــة واصطدمــت أوال بعمــود جــرس لتفــادي 

منعطف، ومن ثم سقطت يف واد واشتعلت النريان فيها.
بينهــم ســيدة  3 أشــخاص عــى األقــل مــن  وأوضــح املســؤول الحكومــي أن 
وطفــل تــم إنقاذهــم.  فيــا أعــرب عن مخاوفــه من زيادة الوفيات إثر الحادث 
األليم. وقال املســؤول إن عملية اإلنقاذ مســتمرة النتشــال الجثث املتبقية 
وإنقــاذ الجرحــى. ولــدى باكســتان تاريــخ طويــل مــن حــوادث الطــرق املميتــة، 

ويرجع ذلك أساًسا إىل معايري السالمة الرديئة.
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خدمات النصيرات يرفض إكمال مباراته أمام 
خدمات رفح بسبب االعتراض على الحكم

غزة/ وائل الحلبي: 
خدمــات  مبــاراة  نهايــة  صافــرة  املــري  عاهــد  الحكــم  أطلــق 
النصــرات وخدمــات رفــح عندمــا كانــت النتيجة ُتشــر إىل تقدم 
الفريــق الرفحــي بهدفــن دون رد ألصحــاب األرض عنــد الدقيقــة 
)39( للمباراة التي جمعت الفريقن أمس عىل ملعب الشهيد 
محمــد الــدرة مبحافظــة الوســطى ضمــن إطــار الجولــة الـــ17 مــن 
موســم  غــزة  ألنديــة  القــدم  لكــرة  املمتــاز   "ooredoo" دوري 

.2023/2022
واضطر الحكم إلنهاء املباراة قبل نهاية شوطها األول بـ)6( دقائق 
اســتكاملها  ورفضــه  النصــرات  خدمــات  فريــق  انســحاب  بعــد 
اعرتاضــا عــىل قــرار الحكــم باحتســاب ركلــة جــزاء لخدمــات رفــح، 
صحيــح  باحتســابها  الحكــم  قــرار  أن  الفيديــو  اللقطــات  أثبتــت 

.100%

وسيتم وضع تقرير املباراة سواء من الحكم أو من املراقب عىل 
طاولــة لجنــة املســابقات باتحــاد كــرة القــدم متهيدًا التخــاذ القرار 
النهــايئ لالتحــاد بهــذه املبــاراة التــي مل ُتكتمل بســبب انســحاب 
النصــرات  الجميــع تخســر  يتوقــع  النصــرات، حيــث  خدمــات 

إداريًا )0-3( إىل جانب فرض بعض العقوبات األخرى.
• تفاصيل المباراة
• الشوط األول

مرمــى  وهــدد  هجوميــة  بنوايــا  املبــاراة  دخــل  رفــح  خدمــات 

النصرات مبكرا من كرة هالل غواش، والتي تبعها زميله يوسف 
داوود بكرة عرضية مرت فوق رأس إبراهيم العرجات بقليل، قبل 
أبــو  أكــرم  عــن طريــق أحمــد  التقــدم  لهــدف  أن يرتجــم أفضليتــه 
كــوش الــذي خطــف الكــرة مــن وســط املدافعن وســدد بــكل قوة 

يف الشباك )20(.
باحتســاب  العبــوه  وطالــب  املوقــف  تــدارك  النصــرات  حــاول 
لكــن  ليــد العــب خدمــات رفــح،  الكــرة  ركلــة جــزاء بداعــي ملــس 
الحكم أشــار الســتمرار اللعب، ليعزز بعدها خدمات رفح تفوقه 
بالهــدف الثــاين مــن انفــراد محمــد الجرمــي الــذي تلقــى متريــرة 
زميله العرجات ووضع الكرة من فوق الحارس يف الشباك )26(.

املوقــف  تــدارك  أجــل  مــن  للهجــوم  االندفــاع  النصــرات  حــاول 
رسيعــا وتذليــل الفــارق، لكــن الحــارس هيثــم فتيحــة وقــف ســدا 
ركنيــة،  ركلــة  إىل  وحولهــا  بصلــة  شــادي  تســديدة  أمــام  منيعــا 
للهجــوم  اندفــاع أصحــاب األرض وســعى  رفــح  اســتغل خدمــات 

معتمدا عىل انطالقات يوسف داوود والجرمي والعرجات.
احتســب الحكــم ركلــة جــزاء لخدمــات رفــح بداعــي ملــس الكــرة 
ليــد مدافــع خدمــات النصــرات، لتتفجــر حالــة مــن االعرتاضــات 
عىل القرار قبل أن ينسحب الفريق احتجاجا عىل إرصار الحكم 

ومساعده عىل القرار )39(.
ومنــح الحكــم عاهــد املــري الفريــق مهلــة قانونيــة للعــودة إىل 

امللعب وهذا ما رفضه الفريق، ليطلق صافرة انتهاء املباراة.

بطاقة المباراة
• الجولة )17(

• امللعب: الدرة
• التاريخ: 29/1/2023

• الفريقان: خدمات النصرات x خدمات رفح
• النتيجة: )2-0(

• أصحاب األهداف:
- اتحاد بيت حانون: أحمد أكرم

 أبو كوش )20( محمد الجرمي )26(
• العقوبات:

• بطاقة صفراء: )2(
- خدمات النصرات: أحمد مهدي )15( 

- خدمات رفح: إبراهيم العرجات )5(.

• بطاقة حمراء:  )0(
• طاقم الحكام والمراقبين

رشــيد  ســاحة(،  )حكــم  املــري  عاهــد 
أبــو هجــرس  نــادر  حمدونــة )مســاعد أول(، 
رابــع(،  )حكــم  عمــران  فايــز  ثــان(  )مســاعد 
ســعيد  املبــاراة(،  )مراقــب  تنــرة  حمــدي 

محسن )ُمقيم الُحكام(.
• تشكيلة الفريقين:
* خدمات النصيرات

أحمــد  الناجــي،  ميمنــة  الغفــاري،  محمــد 
أحمــد  حجــاج،  نضــال  كــوش،  أبــو  محمــود 
مهــدي، محمــد أبــو زايــد، مجــد أبــو كــرش، 

شادي بصلة، عز الدين أبو جاموس، خالد 
النجار، حسام العصار

- مدرب الفريق: إبراهيم حسن 
- قائد الفريق: أحمد مهدي

* خدمات رفح
هيثــم فتيحــة، إبراهيــم العرجــات، إبراهيــم 
أبــو عمــر، أدهــم القايض، أحمــد اللولحي، 
كــوش،  أبــو  أكــرم  أحمــد  ريــاش،  أبــو  جهــاد 
محمــد  غــواش،  هــالل  الشــخريت،  أنــس 

الجرمي، يوسف داوود.
- مدرب الفريق: إسالم أبو عريضة

- قائد الفريق: أحمد اللولحي

خدمات رفحخدمات النصيرات  2 0

دوري 
 »ooredoo«

الممتاز لموسم 
2023-2022 بانتظار الثالثية اإلدارية

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
تختتــم اليــوم منافســات الجولــة الـــ17 مــن دوري الدرجــة األوىل مببــاراة 

خدمات الربيج واألقىص عىل ملعب محمد الدرة.
يســعى خدمــات الربيــج لتحســن موقعــه يف جــدول الرتتيــب، حيــث 
يحتــل حاليــًا املركــز الســابع برصيــد 22 نقطــة، جمعهــا مــن 6 انتصــارات 
اســتقبال  مقابــل  هدفــًا،   25 مســجاًل  هزائــم،   6 مقابــل  تعــادالت،  و4 

شباكه نفس العدد من األهداف.
وتبــدو فــرص الربيــج يف املنافســة عــىل خطــف احــدى بطاقتــي الصعــود 
النقــاط الكبــر بينــه وبــن  فــارق  للــدوري املمتــاز صعبــة جــدًا يف ظــل 
والتمســك  االنتصــار  تحقيــق  ســيحاول  ذلــك  ورغــم  الصــدارة،  فريقــي 

باألمل حتى الرمق األخر.
يف املقابــل، مينــي األقــىص النفــس بكســب 3 نقــاط غاليــة يف محاولــة 
منــه للنجــاة مــن الهبــوط، حيــث يقبع حاليًا يف املركز الحادي عرش قبل 
األخــر برصيــد 10 نقــاط، مــن فــوز يتيــم و7 تعــادالت، مقابــل 8 هزائــم، 

مكتفيًا بتسجيل 8 أهداف فقط، يف حن تلقت شباكه 20 هدفًا.
ويــدرك الفريــق أن أي نتيجــة غــر الفــوز ســتزيد مــن صعوبــة أوضاعه يف 
ظل تأخره بفارق 6 نقاط عن املركز العارش، لذلك سرمي الفريق بكل 

ثقله من أجل تحقيق الفوز قبل 6 جوالت من نهاية البطولة.
بالتعــادل الســلبي،  انتهــت  الــدور األول  الفريقــن يف  يذكــر أن مبــاراة 

وشهدت طرد جامل األفغاين العب خدمات الربيج.

غزة/ فلسطن:
يبدو أن اتحاد كرة الســلة ونادي خدمات املغازي، ســيدخالن يف 
أزمــة قانونيــة جديــدة، بعــد قيــد االتحاد لالعب ناشــئ من خدمات 

املغازي عىل قيود أكادميية تشامبيونز.
اتحــاد كــرة الســلة بقيــد  نــادي خدمــات املغــازي،  واتهمــت إدارة 
تشــامبيونز  أكادمييــة  كشــوفات  عــىل  جيــاب  أبــو  زكريــا  الالعــب 
عــىل الرغــم أنــه مســجل ضمــن قيود ناشــئي خدمــات املغازي لهذا 
وقــت  انتهــت يف  التــي  الرســمية  التســجيل  فــرتة  خــالل  املوســم 

سابق.
واتهــم نــادي خدمــات املغــازي، اتحــاد الســلة بقيــد الالعــب بعــد 

انتهــاء فــرتة القيــد الرســمية، مشــرًا إىل أن عمليــة تحريــر الالعبــن 
التي أقرها االتحاد ال تشمل الالعبن الناشئن. 

وأكــد املغــازي أن قــرار التحريــر صدر بتاريخ التاســع من شــهر يناير 
املغــازي  خدمــات  االتحــاد  راســل  أيــام  بثالثــة  وبعدهــا   ،2023

للمشاركة يف بطولة الناشئن.
رئيــس  الرجــوب  جربيــل  الفريــق  املغــازي  خدمــات  نــادي  وناشــد 
املســاعد  العــام  األمــن  هنيــة  الســالم  وعبــد  األوملبيــة،  اللجنــة 
للمجلس األعىل للرياضة، بوضع حد لتجاوزات اتحاد كرة السلة، 
بعد األزمة األخرة التي أثارها بافتتاح املوسم دون االعرتاف بقرار 

املحكمة الرياضية، التي أقرت بطالن نتائج املوسم املايض.

يختتمان الجولة الـ17 لدوري الدرجة األولى
خدمات البريج واألقصى

أزمة جديدة تلوح في األفق بين 
اتحاد كرة السلة وخدمات المغازي
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شباب رفح يحسم صراع مالحقة المتصدر شباب رفح يحسم صراع مالحقة المتصدر 
واتحاد الشجاعية ُيغادر دائرة المنافسةواتحاد الشجاعية ُيغادر دائرة المنافسة

الصداقة يفوز بعد غياب وشباب الصداقة يفوز بعد غياب وشباب 
خانيونس يواصل سلسلة الهزائمخانيونس يواصل سلسلة الهزائم

غزة/فلسطني:
حســم فريــق شــباب رفــح مواجهتــه املهمــة األوىل وقفــز فوق ســور 
املنافسة عىل اللقب، بعدما اجتاز عقبة مباراة الشجاعية الذي 
كان يرافقــه يف ُمالحقــة خدمــات رفــح عــىل اللقــب، بفــوزه عليــه 
بهدفــني لهــدف، يف اللقــاء الــذي جمــع الفريقــني عــىل ملعــب 
رفح البلدي، يف ختام منافســات الجولة الســابعة عرش من دوري 

الدرجة املمتازة لكرة القدم ألندية غزة ملوسم 2022-2023.
يــرّد  أن  قبــل   ،)12( عــالء عطيــة  عــر  بالتســجيل  بــادر "املنطــار" 
 ،)65( الحميــدي  الرحمــن  عبــد  طريــق  عــن  بهدفــني  "الزعيــم" 

ومحمد أبو دان من ركلة جزاء )75(. 
ورفــع "الزعيــم" رصيــده إىل 36 نقطــة يف املركــز الثــاين، وتجمــد 

رصيد "املنطار" عند 33 نقطة يف املركز الثالث.
• تفاصيل المباراة

• الشوط األول
بداية حذرة من كال الطرفني، فحاول الطرفان فرض أســلوب لعبه 
من أجل الدخول بقوة يف أجواء اللقاء فكانت الكلمة للشجاعية 
الــذي حــاول تهديــد مرمــى "الزعيــم" عر يســار الصباحني برأســية 
خطــرة، لكــن رسعــان مــا رد عليهــا طــارق أبو غنيمة برأســية مامثلة 

جاءت سهلة يف يد حارس "املنطار".
وبعــد هــذه الفرصــة، مل ينتظــر الشــجاعية الــرد رسيعــًا، فجــاءت 
فرصــة التســديد لعــالء عطيــة مامثلــة مــن خــارج منطقــة الجــزاء، 
ليســدد صاروخيــة بقدمــه اليــرى، ســكنت يف شــباك الحــارس 

عبد الله شقفة، ليعلن تقدم "املنطار" بالهدف األول.

والعــودة  أوراقــه  مللــة  رفــح  شــباب  حــاول  الهــدف،  هــذا  وعقــب 
لشــباك  الوصــول  ذريعــًا يف  فشــاًل  أنــه فشــل  إال  اللقــاء،  ألجــواء 
الشــجاعية، يف ظــل التنظيــم الدفاعــي املميــز لالعبــي "املنطــار" 
تكلــف  كادت  والتــي  املرتــدات،  عــىل  كثــرًا  اعتمــدوا  الــذي 
"الزعيــم" هــدف ثــاين، إال أن الحــظ مل يقــف مــع محمــود ســلمي 
وعمــر العرعــر يف مرتــني متتاليتــني، لينتهــي الشــوط األول عــىل 

هذه النتيجة.
• الشوط الثاني

يف الشــوط الثــاين، بــدأ شــباب رفــح ضغطــه بقوة مــن أجل تعديل 
النتيجــة يف ظــل بعــد التغيــرات التــي أجراهــا مــدرب "الزعيــم"، 
لتنشــيط الجبهة الهجومية وخط الوســط، فبدأ واضحًا نية شــباب 
رفــح تســجيل التعــادل مــن خالل الســيطرة عىل املبــاراة والوصول 

ملرمى الشجاعية.
ونجح العبي شباب رفح يف صناعة الخطورة، رغم الرقابة اللصيقة 
عىل مهاجم الفريق طارق أبو غنيمة من قبل مدافعي "املنطار"، 
ليســتلم عبــد الرحمــن الحميــدي دوري املنقــذ ويســجل التعــادل 
لفريقه من رأسية مميزة منحت األحقية لشباب رفح يف تسجيل 

الهدف يف ظل تراجع أدار العبي الشجاعية.
وبعــد هــذا الهــدف واصــل العبي الزعيم ضغطهــم يف ظل التكتل 
الدفاعــي الكبــر للشــجاعية، حتــى نجحــوا يف الحصــول عىل ركلة 

جزاء نفذها محمد أبو دان بنجاح واضعًا فريقه يف املقدمة.
وحاول الشــجاعية تدارك األمور والعودة إىل أجواء اللقاء، إال أنه 

فشل يف ذلك لتنتهي املباراة بفوز شباب رفح.

غزة/ مؤمن الكحلوت: 
شــباب  ُمضيفــه  حســاب  عــىل  مثينــًا  فــوزًا  الصداقــة  نــادي  فريــق  حقــق 
خانيونــس بهدفــني مقابــل هــدف واحد يف املباراة التي جمعتهام أمس 
عىل ملعب خانيونس البلدي، يف ختام مباريات الجولة السابعة عرش 
مــن دوري "ooredoo" املمتــاز لكــرة القــدم ألندية غزة ملوســم -2022

.2023

هــذا الفــوز منــح الصداقــة نــوع مــن االطمئنــان عــىل مصــره يف املنطقــة 
الوسطى شبه الدافئة بعيدًا بقليل عن منطقة خطر الهبوط، فيام أخفق 
فريق شباب خانيونس يف تحقيق الفوز للجولة الخامسة وتلقى خمسة 
هزائــم متتاليــة وهــو مــا مل يســبق وأن تعــرض له الفريق منذ مشــاركته يف 
الــدوري املمتــاز، والــذي ســبق وأن فــاز بلقبــه مرتــني )2010 و2017(، 
حيث بات الفريق يف موقف خطر بفارق ســت نقاط فقط عن صاحب 

املركز العارش.
وافتتح محمد أبو ناجي التسجيل للضيوف عند الدقيقة "56"، وأضاف 
زميلــه أنــس الــرواغ الهــدف الثــاين عنــد الدقيقــة "71"، قبــل أن يقلــص 
محمــد أبــو مــوىس النتيجــة بتســجيل هــدف فريقــه الوحيــد عنــد الدقيقة 
"78"، ورفعــت نتيجــة الفــوز رصيــد الصداقــة إىل 22 نقطــة يف املركــز 

السابع، وتوقف رصيد "النشامى" عند 16 نقطة بالرتتيب العارش.
• تفاصيل المباراة

• الشوط األول
أفضلية نسبية ألصحاب األرض، وسيطرة عىل مجريات اللعب، وسدد 

رأفت الردويل كرة جاءت فوق العارضة.
وأخطــأ مدافــع الصداقــة يف ابعــاد الكــرة، مــع خــروج فــادي 
جابــر خــارج منطقــة الجــزاء، لكــن هيثــم أبــو عودة مل يســتغل 

ذلك وسدد الكرة خارج الشباك.
خــروج  يســتغل  لكنــه مل  الــرواغ،  أنــس  الصداقــة  لالعــب  الكــرة  وصلــت 

حارس املرمى، وذهبت الكرة بعيدا عن الشباك.
انحــرت الكــرة يف وســط امللعــب خــالل الدقائــق األخــرة مــن الشــوط، 
ومل تشــكل الهجــامت خطــورة حقيقيــة عــىل املرميــني، لينتهــي النصــف 

األول من اللقاء دون غالب وال مغلوب.
• الشوط الثاني

ويف الشــوط الثاين، أرشك مدرب الصداقة العبي الخرة يوســف ســامل 
وخليــل مطــر، ومنــح الضيــوف األفضليــة، ليتمكــن محمــد أبــو ناجــي مــن 

افتتاح التسجيل عند الدقيقة "55". 
وســنحت بعد الهدف فرصة ســهلة للشــباب عندما انفرد إســامعيل جر 

بحارس املرمى لكن فادي جابر أبعد الكرة من أمامه.
وأهــدر محمــود العامــودي فرصــة ســهلة أمــام املرمى الخايل، لكنه ســدد 
الكــرة بغرابــة فــوق العارضــة، رد عليــه معتــز أبــو ســل بكــرة رأســية جــاءت 

جنب العارضة.
ولعــب هيثــم أبــو عــودة كــرة عرضيــة مــرت مــن أمــام الجميــع ومل تجــد مــن 
يتابعهــا مــن العبــي النشــامى، رد عليــه الصداقــة بتســجيل الهدف الثاين 
عنــد  الصنــدوق  خــارج  مــن  قويــة  بتســديدة  الــرواغ  أنــس  الالعــب  عــر 

الدقيقة "70".
ومتكن الشباب من تقليص النتيجة عر محمد أبو موىس من ركلة جزاء 

عند الدقيقة "78".
اندفــع الشــباب لألمــام بحثــا عــن هــدف التعــادل، وتكفــل دفــاع الصداقــة 
وحارســه فــادي جابــر بالدفــاع عــن مرمامهــم، ولعــب خليل مطــر كرة قوية 

ساقطة جاءت فوق العارضة، لتكون أخر فرص اللقاء.

بطاقة المباراة
• الجولة: )17(

• النتيجة: )2 - 1( 
• امللعب: رفح البلدي   
• التاريخ: 29/1/2023 

• الفريقان: شباب رفح× اتحاد الشجاعية
• أصحاب األهداف: 

الحميــدي،  الرحمــن  عبــد  رفــح:  شــباب   -
محمد أبو دان.

- اتحاد الشجاعية: عالء عطية 
• العقوبات:

• بطاقة صفراء: )4(
- شباب رفح: وليد أبو دان

خــري  عبيــدة،  أبــو  ثائــر  الشــجاعية:  اتحــاد   -

مهدي، موىس حرارة
• بطاقة حمراء: )0(

• طاقم الُحكام والمراقبين:
الغــول  محمــد  ســاحة(،  )حكــم  الخــر  أبــو  خالــد 
)مساعد أول(، خالد بدير )مساعد ثان(، محمود 
أبــو مصطفــى )حكــم رابــع( وســام بشــر )مراقــب 

املباراة(، سعود حمد )ُمقيم الُحكام(.
• تشكيلة الفريقين:

• شباب رفح:  
مؤمــن  القــن،  رأفــت  شــقفة،  اللــه  عبــد 
الحــويل  فهــد  أبــو هاشــم،  البــواب، محمــد 
عبــد  دان،  أبــو  وليــد   ،)33 النحــال  )ناجــي 
اللــه عبيــد، محمــد الشــاعر )عبــد الرحمــن 

الحميــدي 46( )محمــد النمس 86(، عامد 
فحجــان، طــارق أبــو غنيمــة )جمعــة الهمــص 

72(، أحمد الشاعر )محمد أبو دان 46(.

- قائد الفريق: رأفت القن     
- مدرب الفريق: خالد أبو كويك        
• اتحاد الشجاعية:  

مهــدي، مصطفــى حســب  خــري  الجــرو،  أحمــد 
ســامل  عبيــدة،  أبــو  ثائــر   ،)80 فــرج  )وســيم  اللــه 
وادي، موىس حرارة، عمر العرعر، أحمد حرارة، 
 ،)90 الــزق  عــالء عطيــة، محمــود ســلمي )أحمــد 

يسار الصباحني.
- قائد الفريق: عالء عطية     

- مدرب الفريق: هيثم حجاج      

بطاقة المباراة
• الجولة )17(

• امللعب: خانيونس
• التاريخ: 29/1/2023

• الفريقان: شباب خانيونس x الصداقة
• النتيجة: )1 – 2(

• أصحاب األهداف: 
- الصداقــة: محمــد أبــو ناجــي )56(، أنــس 

الرواغ )78(
مــوىس  أبــو  محمــد  خانيونــس:  شــباب   -

)78(

• العقوبات:
بطاقة صفراء: )0(
بطاقة حمراء: )0(

• طاقم الحكام والمراقبين
محمــد  ســاحة(،  )حكــم  شــهال  أبــو  محمــد 
محمــود  أول(،  )مســاعد  الســدودي 
مســمح  هــاين  ثــان(  )مســاعد  الصــواف 
)حكــم رابــع(: إيــاد حــامد )مراقــب مبــاراة( 

أمني عويص )ُمقيم الُحكام(
• تشكيلة الفريقين:

* شباب خانيونس
عبيــدة،  أبــو  إســالم  الصباحــني،  باســل 
معتــز أبــو ســل، وليــد أبــو مــوىس، محمــد 
رأفــت  مــوىس،  أبــو  محمــد  البطــراوي، 
إســامعيل   ،)68 عاشــور  )رفيــق  الردويــل 
أبــو  ســليامن  الســباخي80(،  )بهــاء  جــر 

عبيدة، هيثم أبو عودة
- مدرب الفريق: إحميدان بربخ
- قائد الفريق: إسالم أبو عبيدة

* الصداقة
محمــد  يوســف،  أبــو  جــالل  جابــر،  فــادي 
نوفــل، محمــد أبــو ناجي، محمد الرتاميس 
البــواب83(، عمــر حمــد، محمــد  )ميــرة 
معتــز  العامــودي58(،  )محمــود  دهــامن 
شــتيوي، خالــد هنيــة )يوســف ســامل 46(، 
عــي أبــو ســخيل )خليــل مطــر 46(، أنــس 

الرواغ )محمد حمدان90(
- مدرب الفريق: محمود عواد

- قائد الفريق: فادي جابر
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دوري 
 »ooredoo«

الممتاز لموسم 
2023 -  2022 األمان وعدم األماناألمان وعدم األمانالقفز فوق السورالقفز فوق السور



رياضة االثنين 8 رجب 1444هـ 30 يناير/ كانون الثاني 12
Monday 30 January 2023

FELESTEENONLINE

رونالدورونالدو يدعو نجوم مانشستر  يدعو نجوم مانشستر 
يونايتد لزيارته في السعوديةيونايتد لزيارته في السعودية

ميالنميالن يواصل  يواصل 
نتائجه الكارثية ومحنة نتائجه الكارثية ومحنة 
يوفنتوس تزداد سوًءايوفنتوس تزداد سوًءا

ميالنو/ )أ ف ب(:
واصــل ميــالن حامــل اللقــب نتائجــه الكارثيــة يف اآلونــة االخرية ومني بخســارة 
مذلــة جديــدة عندمــا ســقط امــام ضيفــه ساســوولو 5-2 أمــس يف املرحلــة 
العرشيــن مــن الــدوري االيطــايل لكــرة القدم والتي شــهدت ســقوط يوفنتوس 

عىل أرضه أمام مونتسا صفر2-.
وهي الخسارة املذلة الثالثة تواليًا مليالن بعد األوىل أمام غرميه وجاره إنرت 
صفر3- يف الكأس السوبر املحلية يف العاصمة السعودية الرياض، ثم أمام 

مضيفه التسيو برباعية نظيفة يف املرحلة التاسعة عرشة.
كــا هــي املبــاراة السادســة تواليــًا التــي يفشــل فيهــا النــادي اللومبــاردي يف 
تحقيــق الفــوز يف مختلــف املســابقات، بينهــا خســارة امــام تورينــو صفــر1- 
بعــد التمديــد يف مثــن نهــايئ مســابقة الــكأس املحليــة، فتجمــد رصيــده عند 
38 نقطــة يف املركــز الرابــع، وهــو الــذي كان مينــي النفــس بالعــودة اىل ســكة 

االنتصارات النعاش اماله الضئيلة يف الدفاع عن اللقب.
وقال بيويل لشــبكة "ســكاي" اإليطالية "علينا الرد، رمبا لن نفوز باللقب مرة 

أخرى لكن علينا أن نكافح من أجل التأهل إىل دوري أبطال أوروبا".
وأضاف "منذ أن تعادلنا مع روما، مل نتمكن من القيام باألمور بشكل صحيح 

من الناحية التكتيكية أو الذهنية".
وجاءت الخسارة قبل قمتني ساخنتني مليالن، االوىل امام جاره إنرت املقبل 
يف الــدوري، والثانيــة امــام توتنهــام االنكليــزي يف 14 شــباط/فرباير املقبــل 

وقبلهــا سيســتضيف  اوروبــا،  ابطــال  دوري  مســابقة  نهــايئ  ذهــاب مثــن  يف 
تورينو يف الدوري يف العارش من الشهر املقبل.

وتقدم ساســوولو بهدفني مبكرين ســجلها الفرنيس غريغوار ديفريل )19( 
ودافيــدي فراســيتي )21(، قبــل أن يقلــص الــدويل الفرنــيس أوليفييــه جــريو 

النتيجة يف الدقيقة 24.
وأعاد دومينيكو بريادري الفارق اىل سابق عهده يف الشوط االول بتسجيله 
لوريينتــي  أرمــان  االخــر  الفرنــيس  عــزز  ثــم   ،)30( للضيــوف  الثالــث  الهــدف 
بالرابــع )48 مــن ركلــة جــزاء( والربازيــي ماتيــوس هرنيــي بالخامــس )76(، 
قبــل أن يســجل الــدويل البلجيــي ديفــوك أوريغــي الثــاين الصحــاب االرض 

.)81(
وصعد ساسوولو اىل املركز السادس عرش مؤقتا برصيد 20 نقطة.

• مونتسا يزيد محنة يوفنتوس
ومل تكن حال الغريم يوفنتوس أفضل من ميالن، إذ زادت معاناته بســقوطه 
عىل أرضه أمام مونتسا صفر2-، ليتلقى بذلك هزمية ثانية يف ثالث مراحل 
عقــب سلســلة مــن مثانيــة انتصــارات متتاليــة انتهــت عــىل يــد نابــويل بهزمية 

مذلة 5-1 يف املرحلة قبل املاضية.
بعــد  الحضيــض  أليغــري يف  ماســيميليانو  املــدرب  فريــق  وتبــدو معنويــات 
الصفعــة التــي تلقاهــا النــادي بحســم 15 نقطــة مــن رصيــده التهامــه بتزويــر 
البيانــات املاليــة الخاصــة بانتقــال بعــض الالعبــني، مــا أدى اىل تراجعــه مــن 

املركز الثالث اىل العارش وقىض منطقيًا عىل آماله باملنافسة عىل اللقب 
أو حتى نيل مركز مؤهل اىل دوري األبطال.

وكــا حصــل ذهابــًا حــني صدمــه مونتســا، الوافــد هــذا املوســم اىل الدرجــة 
األوىل ألول مــرة يف تاريخــه، بالفــوز عليــه -1صفــر، ســقط يوفنتــوس مجــددًا 
أمام الفريق الذي ميلكه رئيس الوزراء الســابق ســيلفيو بريلوســكوين، وفشــل 
بالتــايل يف تكــرار نتيجــة لقائهــا يف 19 الحــايل حني فاز عمالق تورينو 2-1 

يف مثن نهايئ مسابقة الكأس.
ووجــد "بيانكونــريي" نفســه متخلفــًا يف الدقيقــة 18 إثــر كــرة جانبيــة وصلــت 
بعدها الكرة اىل خوســيه ماشــني من غينيا االســتوائية الذي مررها بينية اىل 

باتريك تشوريا، فأودعها األخري شباك البولندي فويتشيخ شتيشزين.
وحــاول يوفنتــوس جاهــدًا العــودة اىل اللقــاء، لكنــه فوجــئ بهــدف ثــان بعــد 
كــرة خرسهــا األرجنتينــي أنخــل دي ماريــا قرابــة منتصف امللعــب، لتصل اىل 
الربازيــي كارلــوس أوغوســتو الــذي مررهــا بشــكل رائــع اىل العــب يوفنتــوس 
الســابق الربتغــايل داين موتــا، فتقــدم بهــا وتخطــى شتيشــزين قبــل أن يســدد 

يف الشباك )39(.
ورغــم محــاوالت أليغــري والتبديــالت التــي أجراها، أبرزهــا دخول فالهوفيتش 
والبولنــدي أركاديــوش ميليــك، بقيــت النتيجــة عــىل حالها ليتلقــى يوفنتوس 
هزميته الرابعة للموســم، قابعًا بســبب العقوبة يف املركز الثالث عرش بـ23 

نقطة بفارق نقطتني خلف مونتسا.

لندن/ )أ ف ب(:
لقــب  عــن  بتنازلــه  أخــرى  رضبــة  إىل  ليفربــول  تعــرض 
بســقوطه  وذلــك  القــدم،  لكــرة  إنجلــرتا  كأس  مســابقة 
الــدور  يف  أمــس   1-2 برايتــون  مضيفــه  أمــام  القاتــل 
يف  كلــوب  يورغــن  األملــاين  مدربــه  يجعــل  مــا  الرابــع، 

موقف ال يحسد عليه.
وكانت مســابقة الكأس تشــكل األمل الوحيد لليفربول 
بإحــراز لقــب محــي بعــد خروجــه مــن مثــن نهــايئ كأس 
الرابطــة عــىل يــد مانشســرت ســيتي 3-2 يف 22 كانــون 
يف  املمتــاز  الــدوري  يف  وتقهقــره  األول/ديســمرب، 

املركز التاسع بفارق 21 نقطة عن أرسنال املتصدر.

لكــن وكــا حصــل يف املرحلــة العرشيــن من دوري هذا 
املوســم حــني ســقط عــىل أرض برايتــون بثالثيــة نظيفــة 
ليفربــول  ُصــِدَم  الحــايل،  الثاين/ينايــر  كانــون   14 يف 
مجددًا وهذه املرة بهدف قاتل سجل يف الوقت بدل 

الضائع من اللقاء.
وبــات ليفربــول ثالــث بطــل عىل التوايل ينتهي مشــواره 
عنــد الــدور الرابــع بعــد أرســنال 2021-2020 وليســرت 

سيتي 2021-2022.
وبــدأ "الحمــر" اللقــاء بشــكل جيد من خــالل التقدم يف 
الدقيقــة 30 عــرب هــاريف إليــوت بعــد متريــرة بينيــة مــن 

املرصي محمد صالح.

وعــاد برايتــون إىل اللقــاء رسيعــًا بإدراكــه التعــادل بعــد 
9 دقائــق عــرب لويــس دانــك الــذي حول تســديدة بعيدة 
لزميله الغاين طارق المبتي يف الشــباك إثر ركلة ركنية 
املناســب  بالشــكل  إبعادهــا  ليفربــول يف  دفــاع  فشــل 

.)39(
واســتخدم  تقدمــه  اســتعادة  جاهــدًا  ليفربــول  وحــاول 
األوروغويــاين  بإدخالــه  الخمســة  تبديالتــه  كل  كلــوب 
جــوردن  القائــد  أو  إليــوت  مــن  بــداًل  نونييــس  دارويــن 

هندرسون بداًل من الغيني نايب كيتا.
إال أن النتيجــة بقيــت عــىل حالهــا حتــى الدقيقــة الثانيــة 
مــن الوقــت بــدل الضائــع حــني صدمــه برايتــون بهــدف 

كاورو  اليابــاين  عــرب  النهــايئ  اىل مثــن  والتأهــل  الفــوز 
ميتومــا الــذي وصلتــه الكــرة إثر ركلــة حرة وصلت عربها 
فحولهــا  إســتبوبينان،  بيفيــس  اإلكــوادوري  اىل  الكــرة 
اىل زميلــه اليابــاين الــذي ســيطر عليهــا ثــم تالعــب بجــو 
الخارجيــة  بالجهــة  الشــباك  أن يســدد يف  قبــل  غوميــز 

لقدمه اليمنى.
وبذلــك، بــات أمــل ليفربــول بإحــراز لقــب هــذا املوســم 
املهمــة  لكــن  أوروبــا،  أبطــال  دوري  مبســابقة  محصــورَا 
لــن تكــون ســهلة بتاتــًا إذ يتواجــه يف مثــن النهــايئ مــع 
ريــال مدريــد اإلســباين حامــل اللقب يف إعــادة لنهايئ 

املوسم املايض حني فاز األخري -1صفر.

برشلونة/ وكاالت:   
النجــم  لهــا  تعــرض  التــي  برشــلونة اإلســباين طبيعــة اإلصابــة  نــادي  أعلــن 
بهــدف  الفريــق عــىل جريونــا  انتصــار  الفرنــيس عثــان دميبيــي، خــالل 
نظيــف ضمــن الجولــة 19 لليغــا، مشــريًا إىل أن "مــدى الغيــاب ســيتحدد 

وفقًا الستجابة" الالعب للربنامج العالجي.
وكشــف النــادي الكتالــوين، يف بيــان رســمي عــرب حســابه عــىل تويــرت، عــن 
إصابــة الجنــاح الــدويل الفرنيس يف عضلة الفخذ األمامية اليرسى، بينا 

مل يحدد الفرتة الخاصة بالتأهيل.
أن  إال  الـــ25 عامــًا،  غيــاب صاحــب  فــرتة  عــن  الربســا  إعــالن  عــدم  ورغــم 

التقارير املختلفة تشري إىل أنها سترتاوح بني 3 و4 أسابيع.
وتأيت هذه اإلصابة لتزيد الشكوك حول إمكانية حرمان النادي الكتالوين 
من جهود النجم املتألق، عن مواجهتي مثن نهايئ الدوري األورويب أمام 

مانشسرت يونايتد اإلنجليزي.
بــآالم  شــعر  أن  بعــد   26 الدقيقــة  يف  جريونــا  مواجهــة  دميبيــي  وغــادر 
يف عضلــة الفخــذ األماميــة اليــرسى، لينــزل بــداًل منــه بيــدري الــذي تكفــل 

بتسجيل هدف املباراة الوحيد.

لندن/ وكاالت:   
أعلــن ليســرت ســيتي املنافــس يف الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز لكــرة القــدم أمــس 

التعاقد مع الجناح الربازيي تيتي حتى نهاية املوسم.
وينضــم الالعــب إىل ليســرت بعــد أن لعــب لصالــح أوملبيــك ليــون الفرنــيس، إثــر 

تعليق عقده مع شاختار دونيتسك.
وسمح قرار أصدره االتحاد الدويل للعبة "فيفا" العام املايض لالعبني األجانب 
بتعليــق عقودهــم مــع األنديــة األوكرانيــة، مــا ســمح لتيتــي باالنضــام إىل ليــون، 

وسيعود الالعب إىل شاختار مطلع يوليو )متوز( املقبل.
وشــارك الالعــب البالــغ عمــره 22 عامــًا يف 17 مبــاراة يف دوري الدرجــة األوىل 
أنــه لعــب مــع  الفرنــيس وســجل ســتة أهــداف وصنــع ثالثــة هــذا املوســم، كــا 

منتخبي الربازيل تحت 20 و23 عامًا.
وســيكون تيتي متاحًا للمشــاركة مع ليســرت، صاحب املركز 14 يف الرتتيب، يف 
مواجهة أستون فيال يف الجولة املقبلة من الدوري املمتاز يوم السبت املقبل.

لندن/ وكاالت:
أعلــن نــادي نيوكاســل يونايتــد املنافــس يف الــدوري اإلنجليــزي املمتــاز لكــرة القــدم 

أمس أنه أتم التعاقد مع املهاجم أنطوين غوردون قادما من منافسه إيفرتون.
وذكــرت وســائل إعــالم بريطانيــة أن نيوكاســل ســيدفع مــا يصــل إىل 45 مليــون جنيــه 
إســرتليني )55.8 مليــون دوالر( لالعــب البالــغ مــن العمــر 21 عامــا، والــذي ســيعزز 

خياراته الهجومية مع سعيه للحصول عىل مكان يف دوري أبطال أوروبا.
وقال غوردون ملوقع نيوكاسل عىل االنرتنت "منذ أن سمعت عن اهتامهم بضمي، 
قاعــدة املشــجعني  أن  أعتقــد  يناســبني.  مــن  هــو  نيوكاســل  أن  كنــت مقتنعــا دومــا 
قيــادة  الفريــق تحــت  بهــا  التــي يلعــب  الطريقــة  تناســبني حقــا كشــخص.  واملدينــة 

املدرب الحايل تناسبني حقا، ويبدو النادي وكأنه يسري يف االتجاه الصحيح".
وأضــاف: "أشــعر أنهــا خطــوة كبــرية حقــا. النــاس مل يــروا مــا أنــا قــادر عــىل فعلــه بعــد. 
أعتقــد أنــه تحــت قيــادة املــدرب والطريقــة التــي يســري بهــا النــادي، ميكننــي أن أتفوق 

حقا هنا".
وخــاض غــوردون، الــذي لعــب مــع منتخــب إنجلــرتا تحــت 21 عامــا، 65 مبــاراة يف 

الدوري مع إيفرتون وسجل سبعة أهداف.
وقال إيفرتون إن غوردون غادر النادي بعد تقدميه لطلب رسمي لالنتقال لنيوكاسل.

أصبح غوردون، أول صفقة لنيوكاسل خالل فرتة االنتقاالت الشتوية يف يناير/ كانون 
الثــاين الجاريــة، ثــاين أغــىل صفقــة يف تاريــخ نيوكاســل بعــد ألكســندر إيســاك الــذي 

اشرتاه النادي مقابل 59 مليون جنيه إسرتليني يف أغسطس آب املايض.
وقــال إيــدي هــاو مــدرب نيوكاســل "أنــا ســعيد بالتعاقــد مــع أنطوين..إنــه مــن أفضــل 

املواهب.
 أنــا متحمــس حقــا للعمــل معــه وتطويــر مهاراته، وأتطلــع لرؤية ما ميكنه فعله بقميص 

نيوكاسل".
ويحتل نيوكاسل املركز الثالث يف جدول ترتيب الدوري بعد 20 جولة ويستضيف 

ساوثامبتون يف إياب قبل نهايئ كأس رابطة األندية اإلنجليزية املحرتفة غدا.

مصاب في عضلة الفخذ مصاب في عضلة الفخذ 
األمامية اليسرى األمامية اليسرى 

ديمبيليديمبيلي

نيوكاسلنيوكاسل
 يتعاقد مع المهاجم  يتعاقد مع المهاجم 
غوردون من إيفرتونغوردون من إيفرتون

ليستر سيتي يضم البرازيلي ليستر سيتي يضم البرازيلي تيتيتيتي

ليفربولليفربول
 يتعرض لضربة أخرى بتنازله  يتعرض لضربة أخرى بتنازله 

عن لقب كأس إنجلتراعن لقب كأس إنجلترا

لندن/ وكاالت:
الربتغــايل  النجــم  أن  صــن"  "ذا  صحيفــة  ذكــرت 
ــه دعــوة لبعــض أصدقائــه  كريســتيانو رونالــدو وجَّ
يف مانشسرت يونايتد لزيارته يف اململكة العربية 
الفريــق  مــن  خروجــه  بعــد  لتوديعهــم  الســعودية 

اإلنجليزي وتوقيعه للنرص السعودي.
الربتغــايل  النجــم  انفصــل  الصحيفــة  وحســب 
كريســتيانو رونالــدو عــن مانشســرت يونايتــد حــني 
بــالده الربتغــال يف نهائيــات  كان برفقــة منتخــب 
2022؛ مــا يعنــي أنــه مل يكــن  كأس العــامل قطــر 

لديه الوقت لوداعهم.
أصدقائــه  مــع  الربتغــايل  النجــم  ــا  حاليًّ ويتواصــل 

)واتســاب( الخاصــة بالالعبــني، لكنــه وعــد بالبقــاء 
عــىل اتصــال مــع القليــل منهــا ودعاهــم إىل منزلــه 
الجديــد يف لشــبونة واململكــة العربية الســعودية 
ملشــاهدته وهــو يلعــب، هــاري ماغوايــر وبرونــو 
جميعهــم  فــاران  ورافائيــل  وكاســيمريو  فرنانديــز 

لقــاء  لتنظيــم  يونايتــد  مانشســرت  يف  املقربــني 
يف  لزيارتــه  أو  الربتغــال  يف  ســواء  لوداعهــم 

اململكة العربية السعودية.
وبعث رونالدو رسائل "واتساب" لبعض أصدقائه 
مــن أجــل تنظيــم لقــاء بعدما غــادر مجموعة العبي 

مانشسرت يونايتد عىل تطبيق الرتاسل الشهري.
للصحيفــة:  يونايتــد  مــن مانشســرت  وقــال مصــدر 
"ال يــزال هنــاك عــدد قليــل مــن الالعبــني  هنــا ال 
كانــوا  الذيــن  لرونالــدو،  االحــرتام  ســوى  ميلكــون 
يشــعرون بالحــزن بشــأن انتهــاء كل يشء ألنهــم مل 

يودعوه".
مجموعــة  أخــرًيا  تــرك  "لقــد  املصــدر:  وأضــاف 

رفقاء".
ونقل كريستيانو رونالدو أسطول سياراته الفاخرة 
للربتغــال، وحســب املصــدر ذاتــه، فقــد كان عدة 
العبني يأملون يف الفوز بإحدى سياراته كا فعل 

سريجيو أغويرو حني غادر مانشسرت سيتي.

الدوري اإليطالي
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القاهرة/ )أ ف ب(:
أعلن االتحاد املرصي لكرة القدم أمس إيقاف التعامل مع رئيس نادي الزمالك 
مرتــى منصــور وإحالــة جميــع تجاوزاته ضد مجلس اإلدارة إىل لجنة االنضباط 

مع احتفاظ املجلس بحقه يف التصعيد، حال استمرار تلك التجاوزات.
وأصــدر مجلــس إدارة االتحــاد برئاســة جــامل عــام بيانــا رســميا عقــب اجتامعــه 
الطــارئ تضمــن قــرارات عــدة أبرزهــا "مخاطبــة املجلــس األعــى لإلعــام، بشــأن 

التجاوزات الصادرة من قناة نادي الزمالك تجاه مجلس ادارة االتحاد".
باســتمرارها  "والتمســك  االنضبــاط  لجنــة  اعتــذار  قبــول  رفضــه  االتحــاد  وأعلــن 
أن  اىل  بيانــه  يف  مشــرا  مســتقلة"،  وقانونيــة  قضائيــة  كقامــات  عملهــا،  يف 
تواجــد لجنــة االنضبــاط "يرســخ مبــادئ العدالــة واالنضباط داخــل منظومة الكرة 
املرصية، ويؤكد املجلس عى كافة صاحيات اللجنة االنضباطية واألخاقية 

طبقا لائحة االنضباط واألخاقيات، ودعمه الكامل ملا تتخذه من قرارات".
وكانت لجنة االنضباط برئاسة املستشار محمد عبده صالح اعلنت استقالتها 
الخميــس املــايض عقــب الترصيحــات املســيئة مــن رئيــس نــادي الزمالــك عــر 

قناة ناديه تجاه اللجنة.

الدوحة/ )أ ف ب(:
انهــاء عقــد مهاجمــه قائــد املنتخــب  القــدم  لكــرة  نــادي الســد القطــري  أعلــن 
الغــاين أندريــة ايــو بالــرايض مكتفيــا بالفــرة التــي قضاها الاعــب يف صفوفه 

منذ موسم 2021-2022.
ولعب أيو مع الســد 29 مباراة وســجل 18 هدفا يف جميع املســابقات وتوج 
معــه بلقــب النســختن االخرتــن يف الــدوري، وســار عــى خطــا والــده عبيدي 
بيليــه الــذي ســبق وان لعــب للنــادي القطــري مــن قبــل، بيــد ان اندريــه مل يوفــق 
يف مســاعدة الفريــق عــى التأهــل اىل الــدور مثــن النهايئ من النســخة الحالية 

لدوري ابطال آسيا التي ودعها السد من دور املجموعات.
وذكــرت مصــادر لوكالــة فرانــس بــرس ان أيو من املرجح أن يلتحق بالريان، عى 
ان يتم اإلعان عن امتام الصفقة خال الساعات القليلة املقبلة وسط حاجة 
الفريــق اىل تدعــم قامئتــه الحاليــة التــي تعاين مــن نقص كبر من أجل تصحيح 
األوضــاع يف الــدوري بعدمــا بــات مهــددا بالهبــوط اىل الدرجــة الثانيــة باحتاله 

املركز قبل األخر بعدما مني بسبعة خسائر مقابل انتصار وتعادلن.

دمشق/ )أ ف ب(:
فرضــت لجنــة االنضبــاط يف االتحــاد الســوري لكــرة القــدم أمــس 
الحمــي  الكرامــة  فريــق  القاســية طالــت  العقوبــات  مــن  جملــة 
عــى خلفيــة األحــداث التــي رافقت مباراته مع جبلة الجمعة يف 

املرحلة العارشة من بطولة سوريا.
وتوقفت املباراة يف الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع يف 
الشــوط الثــاين احتجاجــا مــن فريــق الكرامــة عــى احتســاب ركلــة 

جزاء ملصلحة جبلة ورفضه استكامل املباراة.
وقررت اللجنة خسارة الكرامة أمام جبلة قانونا -3صفر، وإيقاف 
4 مــن العبيــه 3 مباريــات متتاليــة وهــم مصعــب بلحــوس وتامــر 
حــج محمــد وعبــد امللــك عنيــزان وهــامم أبــو ســمرة "ملحاولتهــم 

االعتداء عى الحكم".
ملبــاراة  بااليقــاف  منــدو  إيــاد  الكرامــة  اداري  اللجنــة  وعاقبــت 
النــادي بلغــت نحــو  واحــدة، كــام فرضــت غرامــات ماديــة عــى 

500 دوالر.
وأوصت اللجنة لجنة الحكام باتخاذ العقوبة املناسبة بحق حكم 
املبــاراة محمــد قــرام حســب الائحــة لتناقــض أقوالــه يف تقريــر 

املباراة.

مرتضى منصورمرتضى منصور
ممنوع من التعامل مع االتحاد المصريممنوع من التعامل مع االتحاد المصري

أيوأيو
خارج السدخارج السد

وقريب من الريانوقريب من الريان

الكرامةالكرامة
يتعرض لعقوبات يتعرض لعقوبات 

من االتحاد السوريمن االتحاد السوري

باريس/ )أ ف ب(:
القــدم  لكــرة  الفرنــي  مرســيليا  نــادي  أعلــن 
أمس أنه وقع رســميًا مع العب الوســط الدويل 
املغــريب عــّز الديــن أوناحــي عقــدًا ملــدة أربعــة 
مــن  إليــه  مبوجبــه  ينضــم  العــام  ونصــف  أعــوام 

منافسه املحيل أنجيه.
وقــال مرســيليا يف بيــان إن "الــدويل املغــريب 
البالــغ 22 عامــًا والــذي وصــل مؤخــرًا إىل نصف 
أعــوام  أربعــة  ملــدة  وقــع  العــامل،  كأس  نهــايئ 
ونصــف العــام مــع النادي... بعد تجاوزه الزيارة 

الطبية".
ومل يكشف الفريقان عن قيمة صفقة االنتقال، 

مايــن  بعــرة  قدرتهــا  اإلعــام  وســائل  لكــن 
يورو.

خــال  ملرســيليا  صفقــة  ثــاين  أوناحــي  وبــات 
الوســط  العــب  بعــد  الحاليــة  االنتقــاالت  فــرة 

األوكراين روسان مالينوفسيك.
وأثرت التكهنات بشأن مستقبل أوناحي الذي 
تألقــه يف  اىل  باالضافــة  عاليــة  بفنيــات  يتمتــع 
املراوغــات، منــذ األداء الرائــع الــذي قدمــه يف 
مونديــال قطــر ومســاهمته يف أن يصبح "أســود 
يبلــغ  وعــريب  إفريقــي  منتخــب  أول  األطلــس" 

نصف النهايئ.
يف  املباريــات  كل  يف  أساســًيا  شــارك 

املركــز  تحديــد  مبــاراة  باســتثناء  املونديــال 
الثالث ضد كرواتيا )خسارة 2-1(.

لويــس  حينهــا  إســبانيا  منتخــب  مــدرب  قــال 
إنريــيك بعــد خــروج "ال روخــا" مــن مثــن النهــايئ 
عى يد املغرب بركات الرجيح "يا إلهي، من 

أين أىت هذا الفتى؟!".
يف  وتأســس  البيضــاء  الــدار  يف  أوناحــي  ُولــد 
أكادمييــة محمــد الخامس ونادي الدار البيضاء 
فريــق  بوابــة  مــن  فرنســا  اىل  ينتقــل  أن  قبــل 
سراســبورغ للشــباب يف ســن الـــ18، ومــن ثــم 

إىل أفرانش يف الدرجة الثالثة يف 2020.
انتقــل إىل أنجيــه يف 2021 وخــاض معــه يف 

48 مبــاراة مســجًا هدفــن  الــدوري الفرنــي 
مع متريرتن حاسمتن.

بعــد األداء الرائــع الــذي قّدمــه يف كأس العامل، 
مختلفــة،  إعــام  لوســائل  وفًقــا  أوناحــي،  كان 
اإليطــايل  نابــويل  مثــل  أنديــة  اهتــامم  محــط 
وإشــبيلية اإلســباين وليســر ســيتي اإلنكليــزي، 
قبــل أن يقــع الخيــار عــى مرســيليا. منــذ كأس 
العامل، لعب نصف ساعة فقط، يف 15 كانون 

الثاين/يناير ضد كلرمون يف الدوري.
"ليــغ  يف  الثالــث  املركــز  مرســيليا  ويحتــل 
جرمــان  ســان  باريــس  عــن  نقــاط   4 بفــارق   "1

املتصدر الذي لعب مباراة أقل من غرميه.

المغربي أوناحي المغربي أوناحي 
ينضم إلى مرسيليا ينضم إلى مرسيليا 
بعقد حتى بعقد حتى 20272027

ديوكوفيتشديوكوفيتش يحرز اللقب العاشر ويعادل الرقم القياسي  يحرز اللقب العاشر ويعادل الرقم القياسي لناداللنادال

البرازيلالبرازيل تفتح الباب أمام كسر محرمات المدرب األجنبي تفتح الباب أمام كسر محرمات المدرب األجنبي

مليورن/ )أ ف ب(:
أوىل  املفتوحــة،  اســراليا  بطولــة  بلقــب  ديوكوفيتــش  نوفــاك  الــرصيب  تــوج 
البطــوالت االربــع الكــرى يف كــرة املــرب، للمــرة العــارشة يف تاريــخ عندمــا 
تغلــب عــى اليونــاين ســتيفانوس تسيتســيباس 3-6 و6-7 )4-7( و7-6 )-7

5( أمس يف املباراة النهائية يف مليورن.
وحقــق ديوكوفيتــش اللقــب الـــ22 يف الغرانــد ســام معــادال الرقــم القيــايس 
املسجل باسم االسباين رافايل نادال الذي جرد من لقب البطولة االسرالية 
اآلخــر  اإلســباين  مــن  العاملــي  التصنيــف  صــدارة  اســتعاد  كــام  العــام،  هــذا 

كارلوس ألكاراس الغائب عن النسخة الحالية بسبب اإلصابة.
وهــو الفــوز العــارش لديوكوفيتــش يف 10 مباريــات نهائيــة يف ملبــورن والـــ22 

يف 33 مباراة نهائية يف البطوالت االربع الكرى.
يف املقابــل، فشــل تسيتســيباس يف الظفــر بــاول القــاب الكــرى للمــرة الثانية 
بالــذات يف روالن  امــام ديوكوفيتــش  يف مســرته بعــد االوىل عندمــا خــر 

غاروس عام 2021.
وانهــار ديوكوفيتــش باكيــا معانقــا والدتــه يف املدرجــات ثم عى كرســيه عى 
ارضيــة امللعــب متأثــرا مبعاناتــه العام املايض عندما تم ترحيله لرفضه تلقي 

اللقاح ضد فروس كورونا.
• اللقب األفضل في مسيرتي

بالنســبة يل  لهــا مــن مغامــرة جميلــة  التتويــج: "يــا  وقــال ديوكوفيتــش عقــب 
ولعائلتــي وطاقمــي التدريبــي، انــا ال اخــذ االمــور بشــكل مســلم وانتــم تعرفــون 
ذلــك الجانــب الــيء مــن شــخصيتي وتتحملونني"، مضيفــا "هذا اللقب هو 

لقب كل الطاقم التدريبي وال يخصني وحدي فقط".
يف  االن  حــد  اىل  االصعــب  كانــت  البطولــة  هــذه  ان  اقــول  ان  "عــيل  وتابــع 
مســريت يف ظــل الظــروف التــي عشــتها. مل اخــض املنافســة العــام املــايض 
وها انا عدت وتوجت باللقب. أود أن اشكر كل الناس الذين جعلوين العب 
هنــا وكاننــي يف بلــدي الثــاين خصوصــا رود اليفــر الــذي شــكل قــدوة بالنســبة 

يل يف السابق".
وأردف قائــا "أحــاول ان اعيــش هــذه اللحظــات انــا اعــرف انهــا رحلــة صعبــة، 
طاقمي التدريبي يعرف ما مررت به خال الخمس االسابيع االخرة وهذا هو 

اللقب االحسن يف مشواري يف ظل تلك الظروف التي عشتها".
• االرادة موجودة

يف املقابــل، قــال تسيتســيباس "ليــس مــن الســهل ان اخــر نهــايئ اخــر يف 
الغراند سام، ولكن االرادة موجودة وساعود من الباب الكبر".

وأضاف اليوناين، أصغر العب يبلغ نهايئ ملبورن منذ ديوكوفيتش يف 2011 
عندما كان بعمر الثالثة والعرين "ال ادري كيف اعر عن احاسيي، أهنئ 
نوفاك وعائلته وكل الطاقم التدريبي التابع له. انت تشكل مصدر الهام لقد 

كانت رحلة استثنائية انا بن املعجبن مبشوارك يف عامل التنس".
وتابــع "لقــد حالفنــي الحــظ يك اخــوض الكثــر مــن املباريــات الجميلــة ولكــن 
كــرة  لــدي يف  مــا  افضــل  اخــراج  مــا يســاعدين عــى  مــن احســن  نوفــاك هــو 
املــرب، هــو االفضــل يف عــامل التنــس ومــن اعظــم الشــخصيات والرياضين 
يف عامل التنس، وأريد أن اشكرك عى تطوير رياضة التنس. انت من تحفز 

كل العبي التنس يف انحاء املعمورة".

بطولة أستراليا المفتوحة

ساو باولو/ )أ ف ب(:
مل تحرز الرازيل لقب كأس العامل يف كرة القدم منذ أكرث من عقدين، ما يدفعها إىل التفكر، 
رغم غياب االجامع املحيل، عن كر أحد املحرّمات غر املكتوبة: التعاقد مع مدرّب أجنبي.

بعــد ســت ســنوات يف منصبــه، تــرك املــدرب تيتــي منتخــب "سيليســاو" الشــهر املــايض، بعــد 
الخروج من ربع نهايئ مونديال قطر 2022 أمام كرواتيا بركات الرجيح.

ورغــم علمــه قبــل أشــهر مــن كأس العــامل برحيــل تيتــي، إال ان رئيــس االتحــاد الرازيــيل إدنالــدو 
رودريغيش مل يجد بعد املدرب البديل.

يوّســع اآلن دائــرة خياراتــه. قــال يف 17 كانــون الثاين/ينايــر الحــايل "ليس لدينا رأي مســبق تجاه 
اية جنسية".

تابع "نريد مدربًا محرمًا يفرض مستوى الئقا بالاعبن. نريد أن نقوم مبا تحاول الرازيل دومًا 
القيام به: أن نكون هجومين كثرًا".

بــرصف النظــر عــن إنجلــرا التــي تعاقــدت مــع الســويدي ســفن غــوران إريكســن واإليطــايل فابيــو 
كابيلــو يف العقــد األول مــن األلفيــة الثالثــة، مل يتعاقــد اي مــن املنتخبــات العظمــى مــع مــدرب 

أجنبي منذ عقود.
جفــاف األلقــاب الــذي يطــارد الرازيــل منــذ 2002، عندمــا قادهــا الثــايث الهجومــي الضــارب 
رونالدو-ريفالدو-رونالدينيو، قد يجر الدولة األمركية الجنوبية املتوجة بخمسة القاب عاملية 

)رقم قيايس( يف البحث عن خيارات "بعيدة".
يوجد مرشحون برازيليون، لكن أيا منهم مل يحصد عى دعم محيل.

قــال املــدرب لويــز فيليبــي ســكوالري الــذي قــاد املنتخــب األصفــر إىل لقبــه األخــر يف كوريــا 
الجنوبية واليابان "لدينا نوعية جيدة، لكن فيام مى كنا ننتج مدربن أكرث".

وأصاف "الجيل الجديد... مل يحرز ما يكفي من األلقاب".

• الجماهير غير مقتنعة بمزايا األجنبي
اقرحت وسائل اإلعام الرازيلية عددًا من املرشحن املحتملن.

اإلســبانيان بيــب غوارديــوال ولويــس إنريــيك، اإليطــايل كارلــو أنشــيلويت، الفرنــي زيــن الديــن 
زيدان، الرتغايل جوزيه مورينيو أو حتى األرجنتينيان مارسيلو غاياردو وماوريسيو بوكيتينو.

مدريــد  ريــال  مــدرب  وأنشــيلويت  اإلنجليــزي،  ســيتي  مانشســر  مــدرب  غوارديــوال،  اســتبعد 
اإلسباين، نفسيهام من السباق، رغم قول األول قبل سنوات انه يرحب بتدريب منتخب وطني 

بعد نهاية مشواره مع بطل إنكلرا.
بــدوره، قــال رئيــس االتحــاد الرازيــيل الــذي يأمــل يف تعين مدرب قبل حلــول آذار/مارس "منذ 

نهاية العام املايض، اعتقد اين سمعت 26 اساًم. سناحق بعضها".
لكن ليس سهًا التعاقد مع مدرب عاملي يف ظل القدرة الرهيبة لألندية االوروبية عى تسديد 

رواتب خيالية واملنافسة عى دوري أبطال أوروبا واأللقاب املحلية.
كــام ليــس ســهًا اقنــاع الجامهــر الرازيلية بالتعاقد مــع "غرينغو" )أجنبي( عى رأس املنتخب 

الوطني.
واظهر استفتاء يف كانون األول/ديسمر وقوف %48 ضد هذه الفكرة، 
االســتفتاءات  مــن  أقــل  كان  الرفــض  معــدل  لكــن  لصالحهــا.   41% مــع 

السابقة.
يقــول فيكتــور فيغولــس، املــؤرخ ونــارش موقــع لودوبيديــو، لوكالــة فرانس 
برس "يف الرازيل هناك فكرة واحدة: لدينا أفضل كرة قدم يف العامل، 

لذا لسنا بحاجة ملدرب أجنبي يعلمنا كيف نلعب".
بعضهــم  ابتكــر  عظــامء  العبــن  تطويــر  عــى  القــادرون  "نحــن،  تابــع 

املراوغات، وطريقة مامرسة الكرة الجميلة".

• مرشحون محليون
كان للرازيل مدربون أجانب يف السابق، لكن فراتهم كانت عابرة.

تــوىل األوروغويــاين رامــون باتــرو املنصــب يف 1925، واســتلم الرتغــايل جــورج غوميش دي 
ليام عى املنصب مبشاركة الرازييل فافيو كوستا يف 1944، ثم األرجنتيني فيلبو نونييس 

لفرة وجيزة يف 1965.
لكــن تــم اســتبعاد فكــرة املدّربــن األجانــب مــع اثبات الرازيل نفســها كأحد أبــرز القوى العاملية 
يف كــرة القــدم. يف املقابــل، اجتــاح املدربــون الرازيليــون مختلــف زوايــا العــامل، عــى غــرار 

سكوالري، فاندريل لوكسمبورغو، كارلوس ألرتو باريرا، ريكاردو غوميش، زيكو وغرهم.
وأضــاف فيغولــس "ُرســمت صــورة عــر التاريــخ، أننــا قادرون عى صناعــة مدربن رائعن مبا أننا 

قادرون عى صناعة العبن رائعن، وهذا أمر خاطئ".
وتابع "إذا نظرنا إىل العرة االوائل يف تصنيف فيفا، ال يحتل املدربون الرازيليون أي مركز".

هناك بعض األســامء املحلية التي تنال شــعبية يف وســائل اإلعام، عى غرار دوريفال جونيور 
الــذي أحــرز كأس ليرتادوريــس 2022 مــع نــادي فامنغــو، أو فرناندو دينيز مدرب فلومينني، 
ريناتــو بورتالــويب مــدرب غرمييــو ومانــو مينيزيــس مــدرب انرناســيونال واملنتخــب ســابقًا بــن 

2010 و2012.
لكــن أيــا منهــم، ال ميلــك ســرة تيتــي قبــل توليــه تدريــب الرازيــل يف 2016. مــع كورينثيانــز، 

تّوج تيتي بكأس ليرتادوريس، لقبن يف الدوري املحيل وكأس العامل لألندية يف 2012.
قــال الكاتــب باولــو فينيســيوس كويليــو يف صحيفــة "فوليــا دي ســاو باولــو": "يجــب تحســن 

مستوى أولئك الذين يعيشون هنا، برصف النظر إذا وّظفنا برازيليًا أو أجنبيًا".
وأضاف "لن يأيت غوارديوال. لكن هذا ال يجّنب الرازيل.. من انتاج غوارديوال الخاص بنا خال 

بضع سنوات، بعدما انتجنا سابقًا زاغالو وتييل سانتانا".
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مشهد عام يظهر العاصفة الثلجية اليت رضبت مدينة لويفيل بوالية كنتايك األمريكية   ) أ ف ب (

األفقي:
1 -غري مزتوج + من يقرض بفائدة  

2 - عبودية – وزير فرعون معكوسة + م 
3 - اسم موصول – اختفى ومحى أثره 

4 - جزء من النبات فيه الحب معكوسة – أرض 
منخفضة 
5 - ارتفع 

6 - عرشة باالنجلزيية معكوسة + تعاسة + مختلفان
7 - عكس موجب + أرشد عملة آسيوية 

8 - من أشكال القمر – من العمالت 
9 -أجرب 

العمودي:
1 -من توىف زوجها – بسيط 

ويسري  
2 - عكس ثواب – حصل 

3 - استعمار 
4 - اصبع – صغري األسد 
5 - حدبة يف ظهر البعري 

معكوسة + عرش سنوات 
6 - مرض يصيب العني 
– ماء متدفق من اعىل 

معكوسة + حرف 
7 - متشابهان + صوت 

الماعز – حقد معكوسة 
8 - هروب مبعرثة – ميضء 

معكوسة 
9 -بحر – من الفواكه 

ب
الحل مقلو

ب
الحل مقلو

SU-DO-KU

هذه الشبكة مكّونة من 
9 مربعات كبرية، ولك مربع 
صغري مقّسم إىل 9 خانات 

صغرية.
ضع األرقام من 1 إىل 9 

ضمن الخانات بحيث ال يتكرر 
الرقم يف لك مربع كبري ويف 

لك خط أفقي أو عمودي.

السورة اليت ال تخلو آية من آياتها من لفظ 
الجاللة ) هللا ( تتكون من 8 أحرف 

الفرقان – الشعراء – القصص – المزمل – المدثر 
– ن – القيامة – المرسالت – الحديد- القمر – 
النجم – طه – الواقعة – الجن – الفيل – سبأ 

فاطر – يس – ق - ص 

حل الكلمة الضائعة 

المجادلة

إعداد/ وفاء المهتدي

فريق طبي بغزة يجري 
تــدخًل بتقنية مبتكرة 

لرأب شريان فخذي متهتك
غزة/ فلسطني:

متكــن الفريــق الطبــي يف قســم القســطرة القلبيــة مبجمــع الشــفاء الطبــي مــن إجــراء 
تدخل جراحي باستخدام القسطرة الطبية لرأب رشيان فخذي ملريض يعاين آالًما 

شديدة وتورًما ناتج عن تكيس وعايئ كبري جدًا.
وأوضــح استشــاري ورئيــس قســم القســطرة القلبيــة د. محمــد حبيــب، أن التكيــس 
الذي ظهر يف الفخذ تراوح قطره ما بني 7 إىل 9 سم، ومل تفلح محاوالت متعددة 
للسيطرة عىل التكيس من خالل عملية ضغط خارجي ملدة 48 ساعة، إىل جانب 

نفخ بالون يف محاولة إلغالق عنق التكيس.
وذكــر أن التدخــل بالقســطرة جــاء مبشــاركة د. ماجــد الشــناط استشــاري أمــراض 
القلب، و د. سالمة عوض الله أخصايئ أمراض القلب، مبشاركة طاقم التمريض، 
"إذ أصلح الرشيان الفخذي املتهتك بواسطة القسطرة التداخلية عرب جهاز ستار 

كلوجر".
القســطرة عــرب الرشيــان  الدخــول بواســطة  تــم  النزيــف  أنــه ولتفــادي خطــر  وأوضــح 

الفخذي األيرس للوصول إىل مكان التكيس يف منطقة الرشيان الفخذي األمين.
ــه حبيــب إىل أنــه ويف حــاالت التكيــس الوعــايئ الكبــري املامثلــة،  يتــم اللجــوء  ونبَّ
أنــه  إىل الجراحــة التقليديــة أو إىل حقــن مــادة "الرتومبــني" داخــل التكيــس، "إال 
نتيجة قرص عنق التكيس وكربه فإن حقن الرتومبني قد يحمل مخاطر عالية لتكون 
تخــر يف الرشيــان الفخــذي، عــالوة عــىل عــدم توفــر مادة الرتومبــني يف قطاع غزة، 
واللجــوء إىل الجراحــة التقليديــة التــي تحمــل مضاعفــات عاليــة تصــل إىل 20 % 

حسب التقارير العاملية".

"دجاج لإليجار" داخل 
مزرعة أمريكية بعد 
ارتفاع أسعار البيض

واشنطن/ وكاالت:
عــىل وقــع االرتفــاع الحــاد يف أســعار البيــض مــن جــراء نقــص املعــروض منــه يف عموم 
لتلبيــة  بديلــة  طــرق  عــن  البحــث  األمريكيــون  املواطنــون  قــرر  املتحــدة،  الواليــات 

احتياجاتهم من الطعام واملخبوزات.
تأجري الدجاج كان الحل الذي توصل إليه زوجان يف بنسلفانيا للتغلب عىل األزمة، 
فقــد أســس الزوجــان جــني وفيــل تومكينــز اللــذان يقيامن يف فريبورت شــاميل رشقي 

بيتسربغ، موقًعا عىل اإلنرتنت بعنوان "دجاج لإليجار".
ويف مقابل إيداع خمســني دوالًرا، تقدم خدمة التأجري حظرية صغرية من دجاج يف 
مرحلــة إنتــاج البيــض مــدة تــرتاوح بــني 4 و6 أشــهر يف الســنة باإلضافة إىل عش لرتبية 

الدجاج وكتيب إرشادي.
ا، ويف نهاية فرتة اإليجار  وتضع الدجاجة يف العادة ما بني مثاين و14 بيضة أسبوعيًّ

يكون لدى العمالء خيار رشاء الدجاجات أو إعادتها.
ومنــذ أن بــدأ نشــاطهام انطالًقــا مــن منزلهــام يف صيــف 2013 قامــا بتأجــري الدجــاج 
بشــكل مبــارش أو مــن خــالل أفــرع لهــام لحوايل 200 عميــل يف 12 والية أمريكية ويف 

أونتاريو وبرنس إدوارد آيالند يف كندا.
 59 وســجلت وزارة الزراعــة األمريكيــة ارتفاًعــا يف أســعار البيــض بنســبة تصــل إىل 
% يف ديســمرب/ كانــون األول 2022 عــىل أســاس ســنوي، يف أعقــاب تفــي ســاللة 

إنفلونزا الطيور املعدية، التي تجاوزت تأثري تفي املرض عام 2015.
وأشــارت بيانــات الــوزارة إىل أن تفــي املــرض تســبب يف نفــوق مــا يقــرب مــن 58 

مليون دجاجة يف 47 والية.

لندن/ وكاالت:
الحــب"  بـ"هرمــون  األوكسيتوســني  ُيعــرف 
لــدوره األســايس يف العالقــات العاطفيــة بــني 
الثنائيــات ويف الرعايــة التــي توفرهــا األمهــات 
ألبنائهــّن، إال أّن دراســة حديثــة أُجريــت عــىل 

فرئان الرباري أعادت النظر يف دوره هذا.
إزالــة  مــن  بالرغــم  أّنــه  الدراســة  وأثبتــت 
فقــد  الهرمــون،  بهــذا  املرتبطــة  املســتقبالت 
إنشــاء  عــىل  قــادرة  الــرباري  فــرئان  بقيــت 
عالقــات قويــة كثنائيــات، فضــاًل عــن اســتمرار 

إناثها بالَحْمل وتوفري رعاية لصغارها.
وفرئان الرباري هي من أنواع الثدييات النادرة 
مــدى  ثنائياتهــا  بــني  العالقــة  تســتمر  التــي 
لدراســات  جــدًا  ُمناســبة  يجعلهــا  مــا  الحيــاة، 
دراســات  ويف  مامثلــة.  مواضيــع  تتنــاول 
ســابقة، أصبحــت الفــرئان عقــب إعطائها دواء 
أوقــف إفــراز هرمــون األوكسيتوســني، وحيــدة، 
فيــام عجــزت اإلنــاث منهــا عــن إنتــاج الحليــب 

لصغارها.

مانــويل  ديفانانــد  النفــي  الطبيــب  وعمــل 
بطريقــة  شــاه  نــرياو  العصبيــة  األحيــاء  وعــامل 
فــرئان  أنتجــا  إذ  الدراســة،  هــذه  يف  مختلفــة 
بــراري معدلــة وراثيــًا بطريقــة تحرمها من وجود 

مستقبالت األوكسيتوسني يف جسمها.
وأتت النتيجة مفاجئة لهام، فالفرئان امُلعّدلة 
مــع  التــزاوج  أي مشــكلة يف  تواجــه  وراثيــًا مل 
فــرئان أخــرى مــن النــوع نفســه مل تخضــع ألي 
تعديــل، فيــام مل تجــد إنــاث الفــرئان امُلعّدلــة 

صعوبة يف رعاية صغارها.
أّن  عــىل  مــؤرشا  االختبــار  نتيجــة  واعُتــربت 
األســايس  املحــرك  ليــس  األوكسيتوســني 
بتشــكيل  املرتبطــة  لألحاســيس  الوحيــد  أو 
األمهــات  توفرهــا  التــي  الرعايــة  أو  ثنائيــات 
لألبنــاء. وقــال ديفانانــد مانــويل، وهــو أســتاذ 
ســان  يف  كاليفورنيــا  جامعــة  يف  مســاعد 
فرانسيســكو، إّن "الجينات أثبتت عدم وجود 
نقطــة تعطيــل واحــدة للســلوكيات التــي ُتعــد 

رضورية جدًا الستمرار األنواع".

وأثبــت البحــث مــن جهــة ثانية، أّن حرمان أحد 
طريف الثنايئ من مستقبالت األوكسيتوسني 
ســّجل آثارًا ســلبية، بحسب الدراسة التي يف 

مجلة "نورون" العلمية.
تــم  وراثيــا  معدلــة  ذكــور  فــرئان  تظهــر  ومل 
تزويجهــا إىل إنــاث غــري معدلــة، العنــف الــذي 
إناثــا  العــادة عنــد مواجهتهــا  ُيســّجل يف  كان 

أخرى.
قــادرة  وراثيــًا  امُلعّدلــة  اإلنــاث  كانــت  وبينــام 
عــىل إنجــاب صغــار واالعتناء بهم، فقد أنجب 
بعضها عددًا أقل من الصغار، فيام بقي عدد 
أقــل مــن هــؤالء عــىل قيد الحيــاة، مقارنًة بعدد 

صغار إناث الفرئان غري امُلعّدلة.
التــي  الصغــرية  الفــرئان  وزن  أىت  ذلــك،  إىل 
أنجبتها اإلناث امُلعّدلة أقل من صغار الفرئان 
غــري املعدلــة، مــا يشــري إىل أّن األمهــات التــي 
حملهــا  يكــن  مل  ورايث،  لتعديــل  خضعــت 

صحيًا مبا يكفي.
وأشــار الباحثــون إىل أّن التجربــة شــملت فقط 

فيــام  لتعديــل  خضــع  أطرافهــا  أحــد  ثنائيــات 
اآلخــر مــن نــوع "بــّري"، موضحــني أّن الثنائيــات 
املكّونة من فرئان معدلة حرصًا ميكن أن توّفر 

نتائج مختلفة.
ويف كل األحوال، أظهرت الدراسة أّن لهرمون 
مختلــف  يف  متباينــًا  دورًا  األوكسيتوســني 

السلوكيات.
مــن  َكــرُبت  التــي  الحيوانــات  تكــون  قــد  ورمبــا 
دون مستقبالت األوكسيتوسني طّورت "طرقًا 
التــزاوج  عــىل  ســاعدتها  أخــرى"  تعويضيــة 
وســاعدت صغارها عىل النمو، بحســب شاه، 

األستاذ يف جامعة ستانفورد.
وأشارت الدراسة إىل أّن األوكسيتوسني ليس 
ســوى أحــد العوامــل الوراثيــة التــي تتحكــم يف 

السلوك االجتامعي. 
واســُتخدم األوكسيتوســني يف بعض الحاالت 
ملعالجــة اضطرابــات التعّلــق وحــاالت عصبيــة 
ونفسية أخرى، إال أّن املعلومات العلمية يف 

شأن فعاليته ال تزال محدودة.

دراسة تعيد النظر بدور "هرمون الحب" في السلوكيات الحياتية
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هنية: التمسك باملقاومة  ... 

شهيــــــــدان فـــــــــي قلقيليـــــة  ... 

تحذيــــــرات مــــن تداعيـــــــات  ... 

فصائل تنعى الشهيدين ... 

حامس تنظم وقفة تضامنية ... 

نقابــة املحاميـــن بالضفـــة ... 

أعلــن أنــا املواطــن /  محمــد عبــد العزيــز خليــل البغــدادى عن 
فقد هويتي وتحمل  الرقم  803548049           الرجاء ممن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  درويــش   ســامل  ســعيد  اكــرم   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   915537666           الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /    محمــد نجيــب العطــار عــن فقــد هويتــي 
وتحمــل  الرقــم   403234404        الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   نــداء عبــد الكريــم جــودت صالح عن فقد 
الرجــاء ممــن          802212571 الرقــم    هويتــي وتحمــل  

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ملــك عبــد الرحمن محمود عســقول  عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   404597304         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /  أنس يرسي ســليم زقالم عن فقد هويتي 
وتحمــل  الرقــم    802986679       الرجــاء ممــن يجدهــا أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ ابراهيــم ســمري عبــد العزيــز بــارود عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 803894104 فالرجاء ممن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلن انا / حسن عيل حسن القرعه من سكان غزة واحمل هوية 
رقم 931645477 عن فقد جواز سفري الفلسطيني فعىل كل 

من يجده ان يسلمه ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
جواز سفر

أعلــن أنــا املواطــن /     أم هاشــم مســعد محمــد عابــد عــن فقد 
هويتي وتحمل  الرقم   931695340      الرجاء ممن يجدها 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

فقــد  عــن  غنــام  محمــد  شــوقي  محمــد   / املواطــن  أنــا  أعلــن 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 906722814 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلن أنا املواطن /   باســل محمد عباس محمد الرضيع عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   ٩٢٤٥٨٠٢٢٨         الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا/ عبــد الســالم محمــد مطــري ضهــري عــن فقــد بطاقــة 
هويتــي وتحمــل الرقــم 904331675 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

بطاقــة  فقــد  عــن  بركــه  ابراهيــم  ســليامن  محمــد  أنــا/  أعلــن 
هويتــي وتحمــل الرقــم 803641034 فالرجــاء ممــن يجدهــا 

أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر.

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن / منصــور كــامل منصــور ابو غنيمــه عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم 407840578 الرجــاء ممــن يجدها أن 

يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   ثريــا محمــود عبــد الرحمــن الرشيف   عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم   905935359       الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   عمــر أحمــد عبــد الرحمــن الديــراوي عن 
فقــد هويتــي وتحمــل  الرقــم    407176296         الرجــاء 
ممن يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

أعلــن أنــا املواطــن /   محمــد توفيــق رجــب ابــو جبل  عن فقد 
هويتــي وتحمــل  الرقــم   906557327          الرجــاء ممــن 

يجدها أن يسلمها ألقرب مركز رشطة وله جزيل الشكر

فقد 
هوية

ملوقفها الثابت واألصيل تجاه فلســطني ولتموضعها الداعم للقضية 
الفلسطينية وملقاومة شعبنا.

وأشــار إىل أن حكومــة االحتــالل الجديــدة هــي األســوأ وتكشــف عــن 
أجندتها الواضحة يف اســتهداف القدس واملســجد األقىص وتوســيع 
وبنــاء املســتوطنات وضــم األرايض، فضــاًل عــن سياســاتها العدوانيــة 
ومحــاوالت التنكيــل بــاألرسى ظًنــا أنهــا قــادرة عــىل كــرس إرادة شــعبنا، 
غــري أنــه وكــام فشــلت كل الحكومــات الســابقة يف تطويــع وكرس إرادة 

شعبنا فلن تنجح هذه الحكومة يف تحقيق أهدافها العدوانية.
دعــم مقاومــة شــعبنا  اإلســالمية يف  الجمهوريــة  لــدور  تقديــره  وأكــد 
الجمهوريــة  لزيــارة  لــه  اإليرانيــة  الحكومــة  بدعــوة  ورحــب  وصمــوده، 

اإلسالمية ونقل تحياته للقيادة اإليرانية كافة.
الجمهوريــة  لــه  تتعــرض  غاشــم  عــدوان  أي  إدانــة  عــىل  شــدد  كــام 
قــدرة  يف  ثقتــه  مؤكــًدا  باملســريات،  أمــس  حصــل  كــام  اإلســالمية 
الجمهورية اإلسالمية يف إيران عىل إحباط كيد واعتداءات األعداء.

مــن جهتــه عــّر عبــد اللهيــان عــن تضامــن إيــران الكامــل مــع الشــعب 
الفلسطيني وأهايل الشهداء من جراء املجزرة التي ارتكبها االحتالل 
يف مخيــم جنــني شــامل الضفــة الغربيــة، مســتنكًرا قتــل االحتــالل منــذ 

ا. مطلع هذا العام أكرث من 30 فلسطينيًّ
مل  التــي  الفلســطينية  باملقاومــة  اعتــزازه  عــن  اإليــراين  الوزيــر  وعــّر 
الواســع، مؤكــًدا  العــدوان  وهــذا  هــذه املجــازر  عــىل  الــرد  تتــواَن يف 
موقف الجمهورية اإلسالمية يف دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته 
مؤكــًدا  الشــهداء،  ألهــايل  اإليرانيــة  القيــادة  تحيــات  ونقــل  الباســلة، 
قناعتــه وإميانــه أن الشــعب الفلســطيني ســوف يحقــق النــر ويحــرر 

القدس واألقىص وكامل أرض فلسطني التاريخية.
ووجــه دعــوة رســمية لهنيــة لزيــارة الجمهوريــة اإلســالمية يف الوقــت 

الذي يراه مناسًبا.

ويف وقت الحق أعلنت مصادر عائلية ومحلية متطابقة، 
استشهاد الشاب سليامن من قرية قوصني بنابلس.

مكــرات  عــر  ســليامن  الشــهيد  القريــة  مســاجد  ونعــت 
الصوت.

عمــر  استشــهاد  أمــس  ظهــر  الصحــة  وزارة  أعلنــت  فيــام 
بالغــة،  الســعدي )٢٤ عاًمــا(، متأثــًرا بجــروح  طــارق عــيل 
البطــن،  يف  الحــي  االحتــالل  برصــاص  بهــا  أصيــب  التــي 
الخميــس املــايض خــالل اقتحــام قــوات االحتــالل مخيــم 

جنني.
شــهداء  عــدد  يرتفــع  الســعدي،  الشــاب  وباستشــهاد 

املجزرة التي ارتكبتها قوات االحتالل إىل 10 شهداء.
الشــهيد  جثــامن  جنــني،  يف  شــعبنا  جامهــري  وشــّيعت 

السعدي.
جنــني  مستشــفى  مــن  التشــييع  مســرية  وانطلقــت 
الحكومــي، وســاروا حاملــني الشــهيد عــىل األكتــاف يف 
يف  الشــهيد  منــزل  إىل  بعدهــا  واتجهــوا  جنــني،  شــوارع 
مخيــم جنــني، وصــواًل إىل منزلــه إللقــاء ذويــه نظــرة الــوداع 

عليه.
صــالة  الحاشــدة  الجامهــري  أدت  ذلــك  أعقــاب  ويف 
الجنــازة، قبــل مواراتــه الــرثى يف مقــرة الشــهداء، وســط 

هتافات غاضبة ومطالبة بالثأر وتصعيد املقاومة.
جبــل  بلــدة  يف  منــزاًل  أمــس،  االحتــالل  قــوات  وهدمــت 

املكر، جنوب رشق القدس املحتلة.
وأفــادت مصــادر مقدســية بــأن املنــزل مكــون مــن شــقتني 
مطــر  راتــب  حســام  املقــديس  األســري  عائلــة  تقطنهــام 

وشقيقه محمد.

6 أفــراد منهــم نســاء وأطفــال، باتــوا  وتتكــون العائلــة مــن 
مرشدين دون مأوى بعد هدم منزلهم باآلليات الثقيلة.

واألســري حســـام مطــر معتـــقل منــذ عــام 2007، ويقــي 
لالحتــالل  عميــل  قتــل  بتهمــة  املؤبــد،  بالســجن  حكــاًم 

واملشاركة يف أعامل مقاومة.
وقبيــل عمليــة الهــدم أغلقــت قــوات االحتــالل املدخــل 
الرئيــس لجبــل املكــر املؤدي ملنزل عائلة مطر، ودفعت 

بتعزيزات كبرية ملحارصته.
وشهدت بلدة جبل املكر مواجهات مع قوات االحتالل 

التي أطلقت قنابل الغاز والصوت صوب املواطنني.
أربعــة  بهــدم  أمــس،  االحتــالل  ســلطات  أخطــرت  فيــام 
مساكن ومنشأتني زراعيتني يف منطقة البادية رشق يطا 

جنوب الخليل.
اقتحمــت  االحتــالل  قــوات  بــأن  محــيل،  مصــدر  وأفــاد 
وإزالــة  بهــدم  وأخطــرت  يطــا،  رشق  "الزويديــن"  تجمــع 
أربعــة مســاكن تعــود لــكل مــن: هاشــم إبراهيــم االتيمــني، 
وخليــل  فايــز  والشــقيقني  االتيمــني،  مفلــح  وإبراهيــم 
رمضــان االتيمــني، كــام أخطــرت بهدم منشــأتني زراعيتني 
للمواطنني عبد عيل اطعيامت، وفايز رمضان االتيمني.

وذكــر الناشــط يف لجــان الحاميــة والصمــود فــؤاد العمــور، 
أن ســلطات االحتــالل كانــت قــد أخطرت قبل ثالثة أشــهر 
أصحاب هذه املساكن واملنشآت بوقف العمل والبناء، 
وقامــت أمــس بتغيــري تلــك اإلخطــارات إىل هــدم وازالــة، 

ما يعني أن االحتالل يوسع من سياسة هدم املنازل.
مواجهات واعتقاالت

 8 أمــس،  مســاء  اإلرسائيــيل  االحتــالل  قــوات  واعتقلــت 

شــبان مــن بيــت حنينــا خــالل مواجهــات عنيفــة اندلعــت 
بالقــرب مــن دوار النبــي يعقــوب ببلــدة بيــت حنينــا شــامل 

القدس املحتلة.
وقــال شــهود عيــان لوكالــة "صفــا": إن القــوات اعتقلــت 
ســتة شــبان خــالل مواجهــات اندلعــت بينهــا والقــوات يف 

املكان، أطلقوا خاللها املفرقعات النارية.
قــوات االحتــالل عــىل شــاب فلســطيني حــاول  واعتــدت 
مساعدة شقيقه املحتجز، وأطلقت قنابل الغاز املسيل 

للدموع نحوه يف بلدة بيت حنينا.
وأفادت هيئة األرسى بأن القوات اعتقلت كل من: مالك 
الجمــل، أميــن دويــك، حــريب شــوييك، محمــد شــوييك، 
ابراهيــم أبــو صبيــح، عمــر ياســني، محمــد مســودة، أحمــد 

شوييك.
كــام اندلعــت مواجهــات عنيفــة مســاء أمــس بــني قــوات 
االحتــالل والشــبان يف بلــدة جبــل املكــر جنــوب القــدس 

املحتلة.
الناريــة والحجــارة عــىل حــرس  وألقــى شــبان املفرقعــات 
املكــر،  جبــل  يف  مواجهــات  خــالل  والرشطــة  الحــدود 
ســبقها مســرية نظمهــا شــبان تضامنــا مــع عائلــة شــقريات 

التي هدمت جرافات بلدية االحتالل اليوم منازلها.
وأصيــب جنــدي إرسائيــيل مســاء أمــس، خــالل مواجهات 
بالقــدس  ســلوان  ببلــدة  البســتان  حــي  يف  اندلعــت 

املحتلة.
ونــرشت رشطــة االحتــالل يف بيــان لهــا بخصــوص إطــالق 
ضبــاط  أحــد  أن  مؤكــدة  املكــر،  جبــل  بلــدة  يف  النــار 

الرشطة أطلق النار بالهواء بعد شعوره بالخطر.

بلــدة  أمــس عــىل طفــل يف  واعتــدى مســتوطنون مســاء 
سلوان، حيث ركلوه بأرجلهم ورشقوه بالحجارة وحطموا 

خوذة الدراجة الهوائية.
اقتحام األقصى

إىل ذلــك، اقتحــم عــرشات املســتوطنني أمس، املســجد 
األقىص املبارك، من باب املغاربة، بحامية مشــددة من 

رشطة االحتالل اإلرسائييل.
وذكــرت دائــرة األوقــاف اإلســالمية يف القدس املحتلة أن 
115 مستوطًنا اقتحموا منذ الصباح، املسجد األقىص، 

طقوًســا  وأدوا  باحاتــه،  يف  اســتفزازية  جــوالت  ونفــذوا 
تلمودية يف املنطقة الرشقية من املسجد.

دخــول  عــىل  قيودهــا  فــرض  االحتــالل  رشطــة  وواصلــت 
املحتــل  والداخــل  القــدس  مــن  الوافديــن  املصلــني 
للمســجد، ودققــت يف هوياتهــم الشــخصية، واحتجــزت 

بعضها عند بواباته الخارجية.
الواســع  والربــاط  للحشــد  دعواتهــم  املقدســيون  وجــدد 
يف املســجد األقــىص، إلفشــال كل مخططــات االحتــالل 

و"جامعات الهيكل" املزعوم.
ويف إطار آخر، أصيب مساء أمس، شاب وطفل برصاص 
قــوات االحتــالل االرسائيــيل، خــالل مواجهــات اندلعــت 

يف قرية النبي صالح شامل غرب رام الله.
وقالــت مصــادر محليــة: إن مواجهــات اندلعــت مــع قوات 
الرصــاص  وأطلقــت  القريــة،  اقتحمــت  التــي  االحتــالل 
عاًمــا(   22( شــاب  إلصابــة  أدى  مــا  املواطنــني،  صــوب 
برصاص "التوتو" املتفجر يف قدمه، ونقل للمستشفى، 

وطفل )13 عاًما( بالرصاص املغلف باملطاط يف يده.

واسرتداد الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية كاّفة.
ونعت "حامس" يف بيان صحفي، الشهيد السعدي وسليامن، داعية 
أبناء شعبنا إىل مواصلة استهداف قوات االحتالل ومستوطنيه دفاعًا 

عن حقوقنا الوطنية، وتلبية لنداء املسجد األقىص املبارك.
كام نعت حركة الجهاد اإلسالمي إىل جامهري شعبنا وأمتنا، الشهيد 

عمر السعدي، أحد املقاومني يف جنني.
وأكــدت الحركــة يف بيــان صحفــي، أن هــذه الدمــاء الطاهــرة ســتزيدنا 
عزمية وصموًدا، وتصّعد انتفاضة شعبنا التي ترضب جنود االحتالل 

ومستوطنيه يف كل مكان.
مــن جهتهــا، أكــدت حركــة املجاهديــن أن جرائــم االحتالل لن تفلح يف 

ثني شعبنا عن استمرار املقاومة حتى التحرير الشامل.
وأكــدت الحركــة يف بيــان، أن تصاعــد املقاومــة بــكل الطــرق والوســائل 
هي الطريق األصوب الذي يؤمل االحتالل ومينع استقراره عىل أرضنا 

املحتلة كافة.

محوريــة تقــع عــىل ســلم أولويــات املقاومــة الفلســطينية، وإن اإلفــراج 
عــن أرسانــا ال يكــون إال عــر فوهــات البنــادق ونهــج املقاومــة والجهــاد". 
وأضــاف: "إن املقاومــة الفلســطينية وعــىل رأســها كتائــب القســام لــن 
يطــول صمتهــا عــىل تلــك االعتــداءات بحــق أرسانــا، ولــن يهــدأ لهــا بــال 

حتى تحرير أرسانا من السجون".
ولفــت الحــويل إىل أّن ملــف األرسى ســيبقى حــارًضا يف كل ميــدان، 
ولن تدخر املقاومة جهدًا يف ســبيل تحريرهم بكافة الســبل والوســائل 
املتاحة، مشرًيا إىل "أن االحتالل سريكع أمام سيف املقاومة، وسيف 

القدس الذي ما زال مرشًعا".
وتابــع: "هــذا االحتــالل متــادى يف مامرســاته اإلجراميــة بحــق شــعبنا، 
ومجزرة جنني مل متر مرور الكرام، وكان الرد يف قلب القدس املحتلة، 

وليعلم االحتالل أن جرامئه بحق شعبنا لن ينال منها إال االنتقام".

أيًضــا مركبــات املواطنــني ومنازلهــم يف عــدة 
نقاط مبحافظات بيت لحم والخليل ونابلس.

حملة مسعورة
وحّملــت حركــة املقاومــة اإلســالمية حــامس، 
جرائــم  تداعيــات  الفاشــية  االحتــالل  حكومــة 
الضفــة  يف  املنّظــم  وإرهابهــم  مســتوطنيه 

الغربية.
أمــس،  صحفــي،  بيــان  يف  الحركــة  وأّكــدت 
قطعــان  يرتكبهــا  التــي  املســعورة  الحملــة  أن 
جيــش  مــن  وغطــاء  بحاميــة  املســتوطنني 
االحتــالل الفــايش، والتــي اســتهدفت عرشات 
الفلســطينية  التجاريــة  واملحــال  املركبــات 
وغريهــا مــن ممتلــكات أبنــاء شــعبنا، لــن تكــرس 
عزميــة شــعبنا وإرادتــه وثباتــه وصمــوده عــىل 

أرضه.
وحــّذرت حكومــة االحتالل من مغبة االســتمرار 
يف جرامئهــا ضــد أبنــاء شــعبنا والتــي ســتقابل 
والتحــدي،  والصمــود  املقاومــة  مــن  مبزيــد 

فنحن أصحاب الحق واألرض.
ودعــت حــامس، جامهــري شــعبنا الفلســطيني 
وشبابنا الثائر إىل مواجهة عربدة املستوطنني 

وإرهابهم بكل قوة وبوحدة يف امليدان.
ويف الســياق، دعــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
فلسطني، إىل "تشكيل لجان الحامية الشعبية 
يف عمــوم مناطــق الضفــة املحتلــة، للتصــدي 
للهجمــة التصعيديــة املتواصلــة، التــي يشــنها 

جنود االحتالل، وقطعان املستوطنني".
"الــرد  إن  صحفــي:  بيــان  يف  الجبهــة،  وقالــت 
املصغــر  املجلــس  ُيســمى  مــا  قــرارات  عــىل 
مــن  جملــة  اتخــاذ  يتطلــب  اإلرسائيــيل، 
العاجلــة،  الوطنيــة  والقــرارات  اإلجــراءات 
الهادفة لتعزيز صمود أبناء شــعبنا، وحاميتهم 
والتــي  املتواصلــة  املســتوطنني  جرائــم  مــن 

اشتدت يف الساعات األخرية".
مقومــات  توفــري  "رضورة  عــىل  وشــددت 
وامليــداين  الســيايس  والدعــم  اإلســناد، 
تشــكيل  يتطلــب  مــا  وهــو  شــعبنا،  ملقاومــي 
لجــان الحاميــة الشــعبية يف كل قريــة، ومدينــة 
وأســلحة  أدوات  مــن  واحــدة  لتكــون  وحــي، 
جبهــة املقاومــة املوحــدة، التــي أصبحت اآلن 
حاجــة وطنيــة ُملحــة، إلدارة معركــة شــعبنا ضــد 
الفاشــية  وحكومتــه  املجــرم،  االحتــالل  كيــان 

والعنرية.
عمليــة  منفــذ  منــزل  إغــالق  "قــرار  أن  وأكــدت 
القــدس الشــهيد خــريي علقــم متهيــًدا لهدمه، 
واتخــاذ سلســلة مــن اإلجــراءات بحــق العائالت 
إضافــًة  القــدس،  مدينــة  يف  الفلســطينية 
الناريــة،  األســلحة  تراخيــص  نطــاق  لترسيــع 
إطــالق  توجيهــات  بتغيــري  تعليــامت  وإصــدار 
ســتقابل  تصعيديــة  خطــوات  هــي  النــار، 
فلســطينية  ومقاومــة  كبــري  بصمــود  كعادتهــا 
صلبــة، ومل ولــن تنجــح يف كــرس إرادة شــعبنا، 

وإرصاره عىل مواصلة مقاومته".
قرارات حاسمٍة

يف  الســلطة  قيــادة  "الشــعبية"،  ودعــت 
كل  "توفــري  إىل  األمنيــة  وأجهزتهــا  اللــه  رام 
لشــعبنا  والحاميــة  واإلســناد  الدعــم  أشــكال 
مبــا  الضفــة،  مناطــق  مختلــف  يف  ومقاومتــه 
يف ذلــك مســاهمة عنــارص األجهزة األمنية يف 
تشــكيالت املقاومــة، واســتخدام كافــة عنارص 
ومقومــات الســلطة يف توســيع رقعــة مقاومــة 

شعبنا وتصديه للعدوان املستمر".
وطالبــت قيــادة املنظمــة والســلطة إىل "اتخاذ 

مــع  بالقطــع  ونهائيــة  وجــادٍة  حاســمٍة  قــرارات 
بدولــة  االعــرتاف  وســحب  أوســلو،  اتفاقيــة 
االحتالل، مبا يوفر الرشوط الرضورية لتوحيد 
التصــدي  يف  وتســخريه  الوطنــي  املوقــف 
شــعبنا  بحــق  املتصاعــدة  االحتــالل  لجرائــم 

واألرسى".
مــن جانبهــا، قالــت الناشــطة السياســية فاديــة 
الفلســطيني  للوضــع  املراقــب  إن  الرغــويث: 
تصاعــدت  إن  االعتــداءات  هــذه  أن  يــدرك 
لــن  وشــعبنا  الــرد،  حــاالت  التســاع  ســتقود 
يصمــت ولــن يســمح بتكــرار جرميــة شــهداء آل 

دوابشة والشهيد الطفل محمد أبو خضري.
صحفيــة،  تريحــات  يف  الرغــويث  وأشــارت 
تتعــرض  الضفــة  وبلــدات  قــرى  أن  إىل 
مــن قطعــان املســتوطنني  العتــداءات رشســة 
رام  قــرى  مــن  الرشقيــة  املناطــق  وخاصــًة 
املواطنــني  طالــت  نابلــس،  وجنــوب  اللــه 

واملمتلكات واملحاصيل الزراعية.
االعتــداءات  يف  االزديــاد  هــذا  أن  وبينــت 
للغــة  نتــاج  هــي  املســبوقة  غــري  والجــرأة 
االحتــالل  حكومــة  تنتهجهــا  التــي  التحريــض 

ذات الطابع الديني املتطرف.
وأردفــت: "هــذه الحكومــة تعطي غطــاًء قانونًيا 
جميًعــا،  لتســليحهم  وتدعــو  للمســتوطنني 
اعتداءاتهــا  يف  القطعــان  هــذه  أن  مدركــًة 
النســاء  خاصــة  املواطنــني  ستســتهدف 

واألطفال يف البيوت وعىل الطرقات".
منــازل  حــرق  "مشــاهد  أن  الرغــويث  وعــدت 
وســيارات املواطنــني يف ترمســعيا مــا كانــت 
لتكــون لــو أن هناك مجموعات تحرس مداخل 

قرية البلدة دامًئا".
الجــدار  مقاومــة  هيئــة  رئيــس  أكــد  كــام 
إعــادة  رضورة  شــعبان،  مؤيــد  واالســتيطان 
لحاميــة  الليليــة  الحراســة  لجــان  تفعيــل 
املواطنــني واملنشــآت واملنــازل واألرايض من 

هجامت إرهابية قد يشنها مستوطنون.
وشــدد شــعبان يف بيــان صحفــي، عــىل رضورة 
والقــرى  البلــدات  يف  الحراســة  لجــان  تفعيــل 
الفلسطينية، وتحديًدا يف تلك املناطق التي 
املســتوطنني،  العتــداءات  باســتمرار  تتعــرض 
بأذرعهــا  االحتــالل  حكومــة  ودعــم  بحاميــة 

املختلفة.

وقفتان يف الشمال والوسطى 
تنديًدا بحرق نسخة من المصحف

غزة/ فلسطني: 
نظمت مديرية أوقاف شامل قطاع غزة أمس، وقفة غاضبة، للتنديد بحرق نسخة من املصحف 
يف العاصمة الســويدية. وشــارك يف الوقفة مدير املديرية د. مريس ســلامن، ورؤســاء األقســام 
واملوظفني، ولفيف من الشــخصيات الدينية. وطالب ســلامن القادة العرب واملســلمني بتبّني 
موقف صارٍم تجاه الحكومة الســويدية، التي ســمحت للمجرم املتطرف بحرق نســخة من القرآن 
الكريم أمام وســائل اإلعالم، مشــرًيا إىل أن الوقفة جاءت لتجديد متســكنا بكتاب الله الذي فيه 

عزة املسلمني وكرامتهم.
وأشــار إىل أن مشــهد حرق نســخة من كتاب الله مُيثل اســتفزاًزا ملشــاعر املســلمني، داعًيا إىل 

الرد عىل الجرمية النكراء بتالوة القرآن الكريم وحفظه والتعّلق به. 
ويف وقت سابق، نظمت الرشطة املجتمعية بالتنسيق مع مكتب تنسيق الفصائل يف الوسطى 

وقفة جامهريية تنديدًا بحرق نسخة من القرآن الكريم.
وشــارك يف الوقفــة العميــد نــارص أبــو نــارص مديــر رشطــة املحافظــة الوســطى، ومــدراء املراكــز 

الرشطية، والوجهاء واملخاتري، وعدد من املحررين وأفراد الرشطة.
وقال النائب سامل سالمة يف كلمته بالوقفة إن "الله عز وجل تكفل بحفظ كتابه ولن يتأثر مبثل 

هذه الحوادث التي تحدث هنا أو هناك".
وطالــب ســالمة األمتــني العربيــة واإلســالمية مبحاربــة الجهــات القامئــة عــىل حــرق القــرآن الكريــم 
والداعمة لها مبقاطعة البضائع الســويدية والهولندية التي مثلت درع الحامية ملن قام بالفعل 

الشنيع تجاه قرآننا العظيم.

غزة/ فلسطني:
املجلــس  أمــس،  الترشيعــي  املجلــس  يف  القانونيــة  اللجنــة  زارت 

األعىل للقضاء الرشعي.
وضم وفد اللجنة رئيسها النائب محمد فرج الغول، ومقررها النائب 
د. مشري املري، وعضويها النائبان د. يونس األسطل، و د. أحمد 
للقضــاء  األعــىل  املجلــس  رئيــس  اســتقبالهم  يف  وكان  حلبيــة،  أبــو 
الرشعي الشيخ د. حسن الجوجو، وأعضاء املجلس األعىل القضاة 
سعيد أبو الجبني، وعمر نوفل، وأحمد البحييص، وإبراهيم النجار.

والتواصــل  التعــاون  عــىل  الترشيعــي  حــرص  الغــول  النائــب  وأكــد 
املســتمر مع املجلس األعىل للقضاء الرشعي، وجميع مؤسســات 
العدالــة، وأنهــا تحــرص عــىل تذليل جميع العقبات التي تواجه هذه 

املؤسسات بإقرار القوانني أو تعديلها.
إنضــاج  عــىل  اآلن  يعمــل  الترشيعــي  املجلــس  أن  إىل  وأشــار، 
الشــخصية،  األحــوال  وقانــون  الرشعيــة  املحاكــامت  أصــول  قانــون 

وسيسهامن يف تجويد العمل بالقضاء الرشعي.
وشــدد النائــب الغــول أن الترشيعــي دوًمــا جاهــز لســن القوانــني أو 

تعديل القوانني من أجل تحقيق أكر خدمة ممكنة للمواطنني.

وتطــرق إىل اللقــاء الــذي جمــع اللجنــة بنقابــة املحاميــني الرشعيــني 
الذيــن تقدمــوا بجملــة مــن املقرتحــات مــن أجــل تجويــد العمــل يف 
أروقــة القضــاء الرشعــي، التــي ســيتم صياغتهــا ورفعهــا إىل املجلس 

األعىل للقضاء ملتابعة األمر.
من جهته، أكد د. الجوجو أهمية التعاون املشرتك بني السلطتني 
الترشيعيــة والقضائيــة، مشــيًدا مبــا يقدمــه املجلــس الترشيعي من 

سن وتطوير للقوانني املتعلقة بالقضاء الرشعي.
املجلــس  يف  القانونيــة  اللجنــة  عقــدت  منفصــل،  ســياق  يف 
الترشيعــي جلســة اســتامع لوكيــل وزارة العــدل أحمــد الحتــة، بشــأن 

أعامل الوزارة.
العــديل،  الســجل  يف  العــدل  وزارة  إلنجــازات  اللجنــة  واســتمعت 
واملعمــل الجنــايئ، والطــب الرشعــي، ووحــدة الشــكاوى والتعامــل 
مع املواطنني، وملف مراكز التأهيل واإلصالح، وهيئة توثيق جرائم 

حرب االحتالل، واملعهد العايل للقضاء.
واطلعــت اللجنــة عــىل خطــط الــوزارة يف تطويــر العمــل وتحديــث 
األنظمــة الخاصــة يف عملهــا، كــام اســتمعت لألفــكار الجديــدة التــي 

تعمل عليها الوزارة منها ابتعاث قضاة للتدريب يف الخارج.

وتعقد جلسة استماع لوكيل "العدل"

اللجنة القانونية بـ "الترشيعي" تزور "القضاء الرشعي" 

اســتئناف الجــزاء ومحاكــم البدايــة بصفتهــا االســتثنائية الجزائيــة، مــن 
صباح اليوم حتى عر السبت املقبل.

ا يف النصــوص املعدلــة  وأضافــت النقابــة أنهــا ســتقدم طعًنــا دســتوريًّ
لقانــون الســلطة القضائيــة والتــي تســتثني رئيــس املجلــس األعــىل مــن 

سن تقاعد القضاة، مبا يتعارض مع مبدأ املساواة وتكافؤ الفرص.
وأكدت أن مجلسها سيبقى يف حالة انعقاد دائم.

يف  للعمــل  وتعليًقــا  إرضابــات  سلســلة  املحامــني  نقابــة  وتخــوض 
املحاكــم بالضفــة منــذ مطلــع العــام الجــاري، رفًضــا إللغــاء الســندات 

العدلية ورفًضا لتعديل نظام الرسوم.
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الثأر واالنتقام 
دافع فردي ووطني

ال ينتمي ألي من الفصائل الفلسطينية، املرحوم خريي علقم 
عمــل مبفــرده. فلــاذا عمــل مبفــرده؟، وملــاذا اختــار هدفــه من 
الصحــف  عنــه  كشــفت  الجــواب  املتطرفــن؟  املســتوطنن 
أنــه أراد االنتقــام لجــده  العربيــة والتحقيقــات، فقالــت: يبــدو 
خريي الذي يحمل اسمه، إذ استشهد جده قبل سنوات طعًنا 
عىل يد أحد املســتوطنن املتطرفن، الصحف العربية تريد 
أن تقــول: إن عمليــة القــدس هــي عمليــة تقــوم عــىل االنتقــام 
والثــأر ممــن قتلــوا الجــد، وهــذا يقتــي أن يكــون املرحــوم قــد 
خطط لهذه العملية منذ مدة، حتى سنحت له فرصة االنتقام 

والثأر فنفذ ما خطط له دون أن يلتفت ليشء وراءه.
إذا كان املرحوم قد انتقم الستشــهاد جده، فإن جّل الشــعب 
الفلســطيني له ثأر عند املحتلن اإلرسائيلين، وهم يحدثون 
أنفسهم باالنتقام والثأر، وهذا الحديث يكرب ويكرب حتى يجد 
له متنفًسا يف عملية فدائية فردية، وعليه رمبا تتكرر عمليات 
الثأر من أفراد ال ينتمون لفصائل مقاومة، وعىل قادة العدو أن 
يستخلصوا العرب، وأن يبتعدوا عن قتل األبرياء، وعليهم قراءة 
العــريب وشــخصيته وثقافتــه حــن تتجــىل بعيــًدا عــن املصالــح 

الدنيوية، وثقافة التخابر والعالة.
مــن يقتــل الفلســطيني كــا يدعــو بــن غفــري وغــريه مــن القتلــة 
عليهــم أن يتوقعــوا ردود فعــل قاتلــة تكــون انتقاًمــا وثــأًرا، ومــن 
يتحمــل  أن  عليــه  وحريتــه  وطنــه  ويــرق  وشــعبا  أرضــا  يحتــل 
أهلــه  مــن  الوطــن  ال ميكــن رسقــة  إذا  االحتــال،  هــذا  تبعــات 
دون مواجهــة مقاومــة نشــطة مــن الســكان املظلومــن، فالوطن 
كاألب والجــد يجــد ال محالــة مــن ينتقــم لــه، ومــن يناضــل حتــى 

تحريره أو الشهادة دونه.
لقــد أنشــأ االحتــال يف كل بيــت فلســطيني عــزاء، ولــكل عــزاء 
وأســكن  أحزنــه،  ممــن  انتقاًمــا  تكــون  الفلســطيني  ورشة  رشة، 
العــزاء بيتــه، ولــو فقــه املحتــل الواقــع دون غــرور القــوة لعجــل 
عــىل  يحملــه  القــوة  غــرور  ولكــن  الفلســطينية،  الدولــة  بإقامــة 
حتــى  والفرديــة،  الفصائليــة  املقاومــة  واســتجاب  الجهــل 
تتحمــل  االحتــال  حكومــة  املســتقلة،  الدولــة  وقيــام  التحريــر 
القــدس  عمليــة  وعــن  جنــن،  مجــزرة  عــن  الكاملــة  املســئولية 

االنتقامية، وال نقاش يف هذه املسئولية البتة.

باحثون ينتجون جلًدا 
صناعًيا الختبارات األدوية

برازيليا/ وكاالت:
"ســاو  بجامعتــي  الصيدالنيــة  العلــوم  كليتــي  يف  باحثــون  أنتــج 
باولــو" و"جنــوب املحيــط الهــادئ" يف الربازيــل، جلــدًا صناعيــًا، 
ميكــن اســتخدامه الختبــار ســامة األدويــة ومســتحرضات التجميل 

وفاعليتها.
الباحثــون  رّســب  األبعــاد،  ثاثيــة  الحيويــة  الطباعــة  وباســتخدام 
األحاض الحيوية بدقة يف أشــكال ثاثية األبعاد مصممة مســبقًا 

إلنشاء أنسجة بيولوجية معقدة، تحايك الجلد الحقيقي.
"بايــو  دوريــة  مــن  األخــري  العــدد  يف  املنشــورة  الدراســة،  ويف 
عــرب  املصنــوع  الجلــد  كفــاءة  مــن  الباحثــون  تحقــق  برينتينــغ"، 
اســتخدام عــدة معايــري، أولهــا كان "مورفولوجيــا األنســجة"، التــي 
ينبغــي أن تكــون ماثلــة لجلــد اإلنســان يف الجســم الحــي، وذلــك 
القاعديــة"،  "الطبقــة  هــي  طبقــات،   4 عــىل  احتوائهــا  خــال  مــن 
و"السبينوســوم"، و"الحبيبيــة"، و"القرنيــة"، وهــذا يعنــي أن الجلد 
املعــاد بنــاؤه يف املختــرب لــه وظائــف الجلد الطبيعي نفســه، الذي 
يحتــوي عــىل حاجــز انتقــايئ ضــد الوســيط الخارجــي للحايــة مــن 
املطبقــة  واملنتجــات  امللوثــات  وهــي  الكياويــة،  الضغوطــات 

موضوعيًا وضوء الشمس، مع االحتفاظ أيضًا باملياه.
وكانــت الخطــوة التاليــة هــي تقييــم أداء الجلــد املطبــوع بيولوجيــًا 
كحاجــز، مثــل الجلــد الطبيعــي؛ إذ يجــب أن يكــون قــادرًا عــىل منــع 
تغلغــل املنظفــات التــي تســبب التهيــج. والختبــار هــذه الوظيفــة، 
 18 ملــدة  مختلفــة  برتكيــزات  الصناعــي  الجلــد  الباحثــون  عــرّض 
منظــف  وهــو   ،)SDS( الصوديــوم  دوديســيل  لكربيتــات  ســاعة، 

يسبب تهيج الجلد.
وكان االختبــار األخــري، هــو وضــع املــواد الكياوية املصنفة كمواد 
مهيجــة )مثــل األحــاض(، أو غــري مهيجــة )محاليــل فســيولوجية( 
بيولوجيــًا؛  الجلــد املطبــوع  النتائــج جــودة  الجلــد، وأظهــرت  عــىل 
إذ اســتجاب بشــكل جيــد للمهيجــات، ومّيــز بينهــا وبــن املــواد غري 

املهيجة.
وتقول جوليا دي توليدو باجاتن، الباحثة املشــاركة بالدراســة يف 
تقرير نرشه املوقع الرسمي ملؤسسة دعم أبحاث والية ساو باولو: 
"تثبــت نتائجنــا أنــه ميكــن اســتخدام الجلــد املطبــوع بيولوجيًا بداًل 
مــن اختبــار )درايــز(، وهــو اختبــار ُســمّية حــاد يطبــق املــادة مبــارشة 
عــىل جلــد األرانــب، إىل جانــب تجنــب التجارب عــىل الحيوانات؛ 

ألنها ال تعطي نتائج دقيقة عند اختبار مستحرضات التجميل".
وتوضــح جوليانــا الغــو، الباحثــة املشــاركة يف الدراســة، واملديــرة 
مســتحرضات  رشكات  كــربى  إحــدى  "ناتــورا"،  لرشكــة  العلميــة 
التجميــل الربازيليــة، أن "األبحــاث النظريــة الســابقة مهــدت لهــذا 
العمل التطبيقي الخاص مبرشوع إعادة بناء األنسجة عرب الطباعة 

الحيوية، وهذا مهم لرشكتنا".

ألداء الحج.. بوسني يسير من 
النمسا إلى مكة المكرمة

بلغراد/ األناضول:
مــن  األقــدام  عــىل  بيغانوفيــج يف رحلــة ســرًيا  أنــور  البوســني  انطلــق 
مدينــة فيلــز النمســاوية إىل مكــة املكرمــة ألداء مناســك الحــج، ومــن 

املتوقع أن يقطع فيها نحو 6 آالف و600 كم.
ووصــل بيغانوفيــج )52 عاًمــا( رصبيــا بعــد انطاقــه مــن النمســا، مروًرا 

بسلوفينيا وكرواتيا والبوسنة والهرسك، يف طريقه إىل مكة.
وأوضــح بيغانوفيــج، حيــث يأخــذ قســًطا مــن الراحــة يف هضبــة بشــرت 
مبدينة سينيتسا الرصبية، أنه مل يرسم طريًقا مخترًصا للوصول إىل 

مكة، وأراد املرور بدول يوغسافيا السابقة يف رحلته.
البوســنة  يف  رأســه،  مســقط  كازيــن،  مبدينــة  مــر  أنــه  إىل  ولفــت 
والهرســك، وزار أمه وأقرباءه، مؤكًدا أنه ســيواصل الســري بعد رصبيا 
مــروًرا مــن شــال مقدونيــا وبلغاريــا وتركيــا والعــراق حتــى يصــل إىل 
و7  أشــهر   7 الســري  رحلتــه  تتطلــب  حســاباته  وفــق  أنــه  وذكــر  مكــة. 
أيــام عــىل األقــل، وأنــه يســري يف اليــوم مــا بــن 35 و60 كــم وفــق حالة 
الطقــس. ونبــه إىل أنــه يهــدف الوصــول إىل مكــة منتصــف حزيــران/ 

يونيو، بعد قطع نحو 6 آالف و600 كم يف املجمل.
وقال: "شعرت أين ابتعدت عن الدين، وهذا الشعور دفعني للقيام 
بهــذه الرحلــة، كانــت لــدي حاجــة لاختــاء بنفــي ورأيــت أنــه يتعن 

عيّل إعادة النظر يف حيايت".

رجل يزيف خبــر وفاته 
لمعرفة من سيحضر جنازته

برازيليا/ وكاالت:
دفــع الفضــول رجــًا برازيلًيــا إىل تزويــر وفاتــه، بدافــع معرفــة مــن ســيحرض 

الجنازة، األمر الذي أثار حفيظة العائلة واألصدقاء.
ويعمــل بالتــازار ليمــوس يف تنظيــم املناســبات واالحتفــاالت، مبــا فيهــا 
الجنائــز، التــي قــال، إن بعضهــا حــرضه املئــات مــن النــاس، والبعــض اآلخر 

مل يتجاوز عدد الحارضين شخصن.
ويف اآلونــة األخــرية، كان يفكــر يف عــدد أصدقائــه وعائلتــه الذين ســيأتون 
لتقديــم احرتامهــم وتوديعــه عنــد وفاتــه، ومبــا أنــه مل يكــن يعــرف النتيجة، 

فقد قرر تزييف األمر.
ونرش شخص ما رسالة عىل وسائل التواصل االجتاعي، تفيد بأنه "يف 
عــرص هــذا اليــوم الحزيــن غادرنــا بالتازار"، مرفًقا املنشــور بصورة من أمام 
مستشــفى يف ســاو باولو. واســتغربت العائلة اإلعان؛ ألن أحدا مل يكن 
يعلم أنه كان يف املستشفى، وهرع أبناء أخيه إىل املستشفى، لكن مل 

يكن لدى املوظفن أي معلومات عن ليموس.
ســبب  عــن  يســأل  بــدأ  وبعضهــم  املنشــور،  عــىل  بالتعزيــه  النــاس  وبــدأ 
الوفــاة، لكــن مل يقــدم أحــد أي تفســري، وبــدال مــن ذلــك، تــم نــرش وقــت 
ومــكان الجنــازة عــىل "فيســبوك". وقبــل أيــام، اجتمــع أصدقــاء ليمــوس 
يف كنيســة صغــرية يف مدينتــه لحضــور الجنــازة، وبــدأ بعــض الحارضيــن 

بالبكاء، ثم انفتح باب خرج منه املتوىف أمام الجميع.

بنسلفانيا/ وكاالت:
ميكــن أن يــؤدي تنــاول نظــام غــذايئ 
تقليــل  إىل  بانتظــام  الدهــون  عــايل 
تنــاول  تنظيــم  عــىل  الدمــاغ  قــدرة 
الســعرات الحراريــة، حســب دراســة 
بجامعــة  الطــب  كليــة  مــن  لباحثــن 

والية بنسلفانيا األمريكية.
الســعرات  تنــاول  تنظيــم  ويتــم 
القصــري  املــدى  عــىل  الحراريــة 
"الخايــا  تســمى  خايــا  بواســطة 
النجميــة"، وهــي خايــا كبــرية عــىل 

إطعامهــا  مــن  قصــرية  فــرتات  بعــد 
نظامــًا غذائيــًا عــايل الدهــون )عــايل 
السعرات الحرارية(، يتكيف الدماغ 
مــع مــا يتــم تناولــه، ويقلــل مــن كمية 
لتحقيــق  تناولهــا  يتــم  التــي  الطعــام 
الســعرات  تنــاول  يف  التــوازن 
الحرارية. وتقول كريســتن براوننغ، 
واليــة  بجامعــة  الطــب  كليــة  مــن 
الرئيســية  والباحثــة  بنســلفانيا، 
بالدراســة، يف تقريــر نــرشه املوقــع 
مــع  بالتزامــن  اإللكــرتوين للجامعــة، 

شكل نجمة يف الدماغ تنظم الكثري 
للخايــا  املختلفــة  الوظائــف  مــن 
مســار  يف  وتتحكــم  العصبيــة، 

اإلشارات بن الدماغ واألمعاء.
يف  املنشــورة  الدراســة  وخــال 
األعضــاء"،  وظائــف  "علــم  مجلــة 
وجــد الباحثــون مــن خــال التجــارب 
يبــدو  مــا  عــىل  أنــه  الفــران،  عــىل 
عــايل  غــذايئ  نظــام  تنــاول  أن 
مســار  يعّطــل  باســتمرار  الدهــون 
أنــه  هــذه اإلشــارات، حيــث وجــدوا 

نرشهــا: "يبــدو أن تنــاول الســعرات 
الحراريــة يتــم تنظيمــه عــىل املــدى 
القصري بواسطة الخايا النجمية". 

أن  وجــدوا  الباحثــن  أن  وذكــرت 
التعــرض القصــري )ثاثة إىل خمســة 
أيــام( لنظــام غــذايئ عــايل الدهــون، 
له أكرب قدر من التأثري عىل الخايا 
النجمية، ما يعطل مســار اإلشــارات 
املعــدة.  يف  للتحكــم  الطبيعــي 
الخايــا  أن  يبــدو  الوقــت،  ومبــرور 
تجــاه  الحساســية  تزيــل  النجميــة 

األطعمة الغنية بالدهون".
وتضيــف: "وجدنــا أن نحــو 10 - 14 
يومــًا مــن تنــاول نظــام غــذايئ غنــي 
الخايــا  لجعــل  كافيــة  بالدهــون، 
التفاعــل،  يف  تفشــل  النجميــة 
تنظيــم  الدمــاغ قدرتــه عــىل  ويفقــد 
مدخــول الســعرات الحراريــة، وهــذا 
يعطل إرسال اإلشارات إىل املعدة 

ويؤخر كيفية إفراغها".
يف  النجميــة  الخايــا  وتتفاعــل 
البدايــة عنــد تنــاول األطعمــة عاليــة 
تنشــيطها  يــؤدي  حيــث  الدهــون، 
الدبقيــة،  الناقــات  إطــاق  إىل 
ذلــك  يف  )مبــا  الكيميائيــة  واملــواد 
الخايــا  تثــري  التــي  الغلوتامــات( 
مســارات  ومتكــن  العصبيــة، 
تحفيــز  مــن  الطبيعيــة  اإلشــارات 
تتحكــم يف  التــي  العصبيــة  الخايــا 
كيفيــة عمــل املعــدة، هــذا يضمــن 
صحيــح  بشــكل  املعــدة  انقبــاض 
اســتجابًة  وتفريغهــا  متتلــئ،  حتــى 
الجهــاز  عــرب  ميــر  الــذي  للطعــام 
تثبيــط  يتــم  وعندمــا  الهضمــي. 
يــؤدي  النجميــة،  الخايــا  إشــارات 

ذلك إىل تأخري الهضم.

الدهون ُتفقد الدماغ القدرة على تنظيم األلك


